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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 3556/2007)

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» α) Γεώργιος Αποστολόπουλος, Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου, β) Βασίλειος Αποστολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος και γ) Χρήστος
Αποστολόπουλος, Aντιπρόεδρος, δηλώνουμε ότι εξ όσων γνωρίζουμε :
α. οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Εταιρικές και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Χρηματοικονομικές Καταστάσεις της
«ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.», για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2020 έως και την 30η Ιουνίου 2020, οι οποίες
καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του
παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα της περιόδου της Εταιρείας και του Ομίλου, καθώς και των
επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις παραγράφους 3 έως 5, του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 και των κατά εξουσιοδότηση των αποφάσεων του
Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
β. η Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που
απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 και των κατά εξουσιοδότηση των
αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γ. Β. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Β. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Χ. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
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Χρηματοοικονομικές επιδόσεις α’ εξαμήνου 2020
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α’ Εξάμηνο 2020

Σε ενοποιημένη βάση:
• Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα €90.258 χιλ., έναντι
€97.707 χιλ. το ίδιο διάστημα το 2019.

Η Ελληνική οικονομία κατά το α’ εξάμηνο 2020
Η σημερινή συγκυρία βρίσκει την ελληνική οικονομία, μετά
από μια δεκαετία δυσκολιών και προσαρμογών, εκ νέου σε
μια πολύ έντονη κρίση, αυτή τη φορά με πρωτόγνωρα
χαρακτηριστικά. Το υγειονομικό πρόβλημα που προκαλεί
παγκοσμίως ο νέος ιός COVID-19 σε συνδυασμό με τα μέτρα
αντιμετώπισης που ελήφθησαν επέδρασαν αρνητικά στην
οικονομική δραστηριότητα τόσο σε παγκόσμιο και
ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στην Ελλάδα δημιουργώντας
συνθήκες νέας οικονομικής ύφεσης.
Με την πανδημία του νέου ιού και το lockdown να έχουν
παγώσει την οικονομική δραστηριότητα και να έχουν
ανατρέψει σχεδιασμούς για επενδύσεις, το ελληνικό ΑΕΠ
υπέστη βίαιη συρρίκνωση το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Τα
στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ έδειξαν
πτώση 15,2% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019
και 14% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του έτους. Το
υπουργείο Οικονομικών στο δυσμενές του σενάριο, το
οποίο έκανε λόγο για συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 15,7%,
υπολόγιζε ότι στο σύνολο του έτους η ύφεση θα κινηθεί
κοντά στο 8%. Μία τέτοιας έκτασης ύφεση θα «γύριζε» την
ελληνική οικονομία κοντά στα επίπεδα του 2017.

•

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €8.558 χιλ., εναντι
€17.050 χιλ EBITDA την ίδια περιόδο το 2019.

•

Οι καθαρές ζημίες μετά φόρων, διαμορφώθηκαν σε
€278 χιλ. έναντι καθαρών κερδών μετά φόρων €8.220
χιλ., της αντίστοιχης περίοδου το 2019.

•

Ο
συνολικός
αριθμός
του
απασχολούμενου
προσωπικού ήταν, 3.034 άτομα (3.034 την αντίστοιχη
περίοδο του 2019), παραμένοντας αμετάβλητος.

Σε εταιρική βάση:
• Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα €88.090 χιλ., έναντι
€94.423 χιλ. το ίδιο διάστημα το 2019.

Tα μέτρα που ελήφθησαν από το Ελληνικό Κράτος για την
αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, είχαν μικρότερες
επιπτώσεις στον Όμιλο και την Εταιρεία, σε σχέση με τις
συνολικές επιπτώσεις στην οικονομία.
Ειδικότερα, για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου,
τα συνολικά έσοδα και η κερδοφορία του Ομίλου και της
Εταιρείας δεν επηρεάστηκαν σημαντικά από την επίπτωση
της πανδημίας.

•

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €6.889 χιλ., σε σχέση
με €15.093χιλ EBITDA την ίδια περιόδο το 2019.

•

Οι καθαρές ζημίες μετά φόρων, διαμορφώθηκαν σε
€1.660 χιλ. έναντι έναντι καθαρών κερδών μετά φόρων
€6.726 χιλ της αντίστοιχης περίοδου το 2019.

•

Ο
συνολικός
αριθμός
του
απασχολούμενου
προσωπικού ήταν, 2.913 άτομα (2.893 την αντίστοιχη
περίοδο του 2019), παρουσιάζοντας ελαφρά αύξηση.

Σημαντικά γεγονότα
• Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, με αίσθημα ευθύνης απέναντι
στην κρισιμότητα των περιστάσεων, ανακοίνωσε την
30η Μαρτίου 2020 και για διάστημα έως και την
1η Ιουνίου 2020 τη δωρεάν παραχώρηση στο Υπουργείο
Υγείας μιας από τις πέντε νοσηλευτικές μονάδες του στην
Αθήνα, και συγκεκριμένα το Ιατρικό Περιστερίου,
προκειμένου να τεθεί στην υπηρεσία του Εθνικού
Συστήματος Υγείας για την νοσηλεία περιστατικών μη
σχετιζόμενων με κορωνοϊό. Στόχος της προσφοράς αυτής,
ήταν να συμβάλλει στην αποδέσμευση κλινών από
περιστατικά μη σχετιζόμενα με το COVID-19 από τα
νοσοκομεία αναφοράς του ΕΣΥ. Σημειώνεται ότι η κλινική
προσφέρθηκε σε πλήρη λειτουργία, στελέχωση και
ετοιμότητα.

Ωστόσο, τον Απρίλιο, παρατηρήθηκε μείωση κατά 35% στις
εισαγωγές με συνέπεια την αντίστοιχη μείωση των εσόδων
σε σχέση με την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο (Απρίλιος
2019),
Τον Μάιο 2020 καθώς και τον Ιούνιο 2020, οι εισαγωγές των
ασθενών και κατά αντιστοιχία τα έσοδα επανέρχονται
σταδιακά σε προ του Covid - 19 επίπεδα. Ως εκ τούτου,
συνολικά για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου- Ιουνίου
2020, οι εισαγωγές και τα Εξωτερικά περιστατικά
παρουσίασαν μικρή μείωση σε σχέση με τη συγκριτική
περίοδο για το 2019 με συνέπεια την αντίστοιχη μείωση των
εσόδων. Η μείωση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στα
περιοριστικά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για τον
περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας τους μήνες
Μάρτιο, Απρίλιο και Μάϊο με κύριο την αναστολή
πραγματοποίησης των τακτικών χειρουργείων.

Η Διοίκηση, με πρωταρχικό γνώμονα την προστασία των
εργαζομένων, ασθενών, ιατρών καθώς και λοιπών
συνεργατών του Ομίλου και των οικογενειών τους και την
απρόσκοπτη λειτουργία των κλινικών πραγματοποίησε,
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μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες ενέργειες, σύμφωνα με τις
οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Υγείας:

7. Νικόλαος Κορίτσας, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη
Εκτελεστικό Μέλος.
Η θητεία των ανωτέρω λήγει την 9η Ιλουλίου 2022.

✓ Λήψη μέτρων για την ασφαλή πρόσβαση και
παραμονή των ασθενών στους χώρους των Κλινικών
του Ομίλου
✓ Διαχείριση όλων των «ύποπτων» περιστατικών σε
ειδικά διαμορφωμένους χώρους εκτός κλινικών.
✓ Έκδοση πολλών οδηγιών από την Επιτροπή
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και λήψη μέτρων για
ασφαλή εργασία του ιατρικού, νοσηλευτικού και
διοικητικού προσωπικού των Κλινικών του Ομίλου.
✓ Εφαρμογή όλων των διοικητικών μέτρων για την
απρόσκοπτη συνέχιση εργασίας (άδειες ειδικού
σκοπού, τηλεργασία κ.λπ).

• Ο Όμιλος στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας
δημιούργησε ειδική μονάδα λήψης δειγμάτων εντός του
Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και στο Αεροδρόμιο
Μακεδονία όπου οι αφικνούμενοι και αναχωρούντες
επιβάτες, αλλά και όλοι οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη
δυνατότητα
διαγνωστικού
ελέγχου
μοριακής
ανίχνευσης.
•

• O Όμιλος προχώρησε σε προσωρινή αναστολή της
λειτουργίας των τακτικών χειρουργείων των Κλινικών για
το διάστημα έως την 5η Μαίου 2020 στο πλαίσιο της υπ.
αριθμ. Απόφασης 237-20/3/2020 και σταδιακή
επαναλειτουργία αυτών, μετά την 5η Μαίου 2020,
σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Ο Όμιλος του ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ μαζί με τους ομίλους
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ και ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ, στα πλαίσια του
Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τους,
αναγνωρίζοντας τον πολύ σημαντικό ρόλο της Ελληνικής
Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, καθώς και του
Πυροσβεστικού Σώματος, στις ιδιαίτερες στιγμές που
βιώνει η χώρα μας, προσέφεραν σε όλο το προσωπικό
τους, με έδρα την Αττική και την Θεσσαλονίκη, δωρεάν
εξέταση αντισωμάτων IgG, έναντι του ιού SARS-COV-2.

O Όμιλος και η Εταιρεία ως «Δρώσα Οικονομική
Οντότητα» (Going concern)
Οι συνοπτικές ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές
καταστάσεις έχουν καταρτιστεί βάσει της αρχής της
συνέχισης της δραστηριότητας (going concern), η οποία
προϋποθέτει ότι η Εταιρεία και οι θυγατρικές της θα έχουν
τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις λειτουργίες τους ως
δρώσες οικονομικές οντότητες στο προβλεπόμενο μέλλον. Η
χρήση αυτής της λογιστικής βάσης λαμβάνει υπόψη την
τρέχουσα και την προβλεπόμενη χρηματοοικονομική θέση
του Ομίλου και της Εταιρείας, αφού ληφθούν υπόψη και οι
κάτωθι συνθήκες και δράσεις που έχει σχεδιάσει και
υλοποιεί η Διοίκηση.

• Με Ιδιωτικό Συμφωνητικό την 5η Ιουνίου 2020 το
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ απέκτησε επιπλέον 18% των
μετοχών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ΚΕΝΤΡΟ
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
&
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΕΑΕ με αποτέλεσμα σήμερα να
κατέχει ποσοστό 51% του μετοχικού κεφαλαίου της
συγκεκριμένης εταιρείας.
• Την 29η Μαίου 2020 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η η
διαγραφή της θυγατρικής εταιρείας ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ λόγω έγκρισης
ισολογισμού πέρατος εκκαθάρισης.
• Κατόπιν της από 31η Αυγούστου 2020 απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου ο Σύμβουλος κ. Γεώργιος
Ζέρδιλας ανέλαβε καθήκοντα εκτελεστικού Γενικού
Διευθυντή του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών και ως εκ
τούτου καθίσταται εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου.

Κατά την 30η Ιουνίου 2020, στον Όμιλο και στην Εταιρεία το
σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων τους
υπερβαίνει τα κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού
κατά €27.282 χιλ. και €41.772 χιλ. αντίστοιχα. Στις
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας
περιλαμβάνεται ποσό €20.367 χιλ. και €18.043 χιλ. το οποίο
αφορά σε δανειακές υποχρεώσεις καταβλητέες εντός των
επόμενων 12 μηνών κατά την ημερομηνία αναφοράς των
οικονομικών καταστάσεων.

Το
Διοικητικό
Συμβούλιο
κατόπιν
αυτού
ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής:
1. Γεώργιος Αποστολόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος.
2. Χρήστος Αποστολόπουλος, Αντιπρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος.
3. Βασίλειος Αποστολόπουλος. Δ/νων Σύμβουλος,
Εκτελεστικό Μέλος.
4. Γεώργιος Ζέρδιλας , Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
5. Βασιλική Μέγγου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη
Εκτελεστικό Μέλος.
6. Αλεξάνδρα Μικρουλέα, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη
Εκτελεστικό Μέλος.

Αναφορικά με το ομολογιακό δάνειο, κατά την 30η Ιουνίου
2020, ποσό €97.621 χιλ. έχει ταξινομηθεί στις
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις καθώς η Διοίκηση της
Εταιρείας έλαβε την 10η Ιουνίου 2020 την έγγραφη
συγκατάθεση των πιστωτριών τραπεζών για την
τροποποίηση ορισμένων όρων της δανειακής σύμβασης,
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του επιτοκίου καθώς
και της χρονικής μετάθεσης της αποπληρωμής συνολικού
ποσού €97.621 χιλ. τον Ιούλιο 2021.
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Η Διοίκηση του Ομίλου αμέσως μετά την άρση των
περιοριστικών μέτρων λόγω πανδημίας έχει επανεκκινήσει
τις διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες για την
ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του ομολογιακού δανείου
της Εταιρείας και εκτιμά ότι θα ολοκληρωθούν επιτυχώς
εντός των επόμενων μηνών.

ελληνική οικονομία, στόχος για τη Διοίκηση του Ομίλου
είναι η διατήρηση του κύκλου εργασιών στα περσινά
επίπεδα.
Η εκτίμηση αυτή της Διοίκησης, στηρίζεται στο γεγονός ότι:
✓ Μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων που
αφορούσαν τις ιδιωτικές κλινικές (απαγόρευση τακτικών
χειρουργείων, κ.λπ.) παρατηρείται αύξηση πληρότητας
σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του 2019.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται στη σημείωση 24 των
οικονομικών καταστάσεων, η εμφάνιση της πανδημίας
COVID-19, σε συνδυασμό με τα μέτρα που ελήφθησαν για
την αντιμετώπισή της, επίδρασαν αρνητικά στην οικονομική
δραστηριότητα τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην
Ελλάδα ενώ επηρέασαν και την χρηματοοικονομική
απόδοση και θέση του Ομίλου.

✓ Την ύπαρξη προγράμματος δανειοδότησης των
εταιρειών με χαμηλότοκα δάνεια και την εγγύηση του
Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση των ταμειακών
ροών.

Για την αντιμετώπιση ζητημάτων ρευστότητας που
ενδεχομένως να ανακύψουν στο προβλεπόμενο μέλλον
λόγω της πανδημίας, η Διοίκηση του Ομίλου υλοποιεί μία
σειρά δράσεων συμπεριλαμβάνομένων των μέτρων
επανόδου στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα που
έχει θεσπίσει η Πολιτεία.

✓ Την επιστροφή ποσοστού 20% της διαφοράς του
μειωμένου κύκλου εργασιών για τους μήνες Μάρτιο,
Απρίλιο, Μάϊο του 2020 σε σχέση με το 2019, μέσω της
μείωσης του Claw back και του Rebate
✓ Αποδίδουν οι επενδύσεις που γίνονται εδώ και πολλά
χρόνια σε μηχανολογικό και έμψυχο υλικό.

Ταυτόχρονα, η Διοίκηση έχει προχωρήσει στη χρήση
επιπρόσθετων σημαντικών δανειακών γραμμών πίστωσης
μέσω του μηχανισμού εγγυοδοσίας για την ενίσχυση της
ρευστότητας της Εταιρείας. Ειδικότερα, την 1η Σεπτεμβρίου
2020 και την 24η Σεπτεμβρίου 2020, η Εταιρεία έλαβε ποσά
€15 εκ. και €12,5 εκ. αντίστοιχα από τις πιστώτριες
τράπεζες, ενώ αναμένεται και η έγκριση επιπρόσθετων
ποσών δανειακών γραμμών εντός των επόμενων μηνών.

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης
(Στο πλαίσιο της εφαρμογής των Κατευθυντήριων Γραμμών
«Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης» της
Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών
(ESMA/2015/1415el) που εφαρμόζονται από την
3η Ιουλίου 2016 στους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης
Απόδοσης (ΕΔΜΑ). Ο Όμιλος αξιολογεί τα αποτελέσματα και
την απόδοσή του σε μηνιαία βάση εντοπίζοντας έγκαιρα και
αποτελεσματικά αποκλίσεις από τους στόχους και
λαμβάνοντας διορθωτικά μέτρα. Η αποδοτικότητα του
Ομίλου επιμετράται με τη χρήση χρηματοοικονομικών
δεικτών απόδοσης που χρησιμοποιούνται διεθνώς:

H Διοίκηση παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των πωλήσεων
και της λειτουργικής κερδοφορίας και είναι σε ετοιμότητα
να αντιμετωπίσει τυχόν ταμειακές ανάγκες εφόσον
προκύψουν λαμβάνοντας μέτρα περιορισμού δαπανών,
αύξηση της εισπραξιμότητας και επανασχεδιασμό των
επενδυτικών πλάνων. (βλέπε σημείωση 24)
Συνολικά για τους επόμενους δώδεκα μήνες οι συνέπειες
της πανδημίας στη χρηματοοικονομική θέση, απόδοση και
ρευστότητα του Ομίλου και της Εταιρείας δεν μπορούν να
προβλεφθούν με ακρίβεια, καθώς το φαινόμενο βρίσκεται
σε εξέλιξη. Ωστόσο, υπό το πρίσμα των ανωτέρω δράσεων,
η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν θα ανακύψουν για το
προβλεπόμενο μέλλον ουσιώδη θέματα ρευστότητας.

i.

EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation
& Amortization) - «Κέρδη προ τόκων, φόρων,
χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων»:

Ο δείκτης προσθέτει στα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και
φόρων τις συνολικές αποσβέσεις ενσώματων & άυλων
παγίων στοιχείων, τα κέρδη/ ζημίες από την πώληση
ενσώματων παγίων και τις αποσβέσεις επιχορηγήσεων.
Όσο μεγαλύτερος ο δείκτης τόσο πιο αποτελεσματική είναι
η λειτουργία της επιχείρησης.

Προοπτικές β’ εξαμήνου 2020
Καθόσον η πανδημία βρίσκεται σε εξέλιξη, οποιαδήποτε
εκτίμηση, ενέχει βαθμό αβεβαιότητας, καθώς η πιθανότητα
νέας έξαρσης της πανδημίας από το φθινόπωρο αλλά και η
ενδεχόμενη αναβολή περιστατικών λόγω νομοθετικών
ρυθμίσεων δεν μπορεί να αποκλειστεί.
Από τα έως σήμερα πάντως δεδομένα, καθώς η Διοίκηση
παρακολουθεί στενά και αξιολογεί τους κινδύνους που
ενδεχομένως να προκύψουν στο άμεσο μέλλον και
σχετίζονται με την γενικότερη επίδραση της πανδημίας στην
5
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για τον Όμιλο στην κλειόμενη περίοδο σε -1%
και στην προηγούμενη σε 15%
για την Εταιρεία στην κλειόμενη περίοδο σε -5%
και στην προηγούμενη σε 10%
Κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Η Εταιρεία και ο Όμιλος είναι εκτεθειμένοι στους ακόλουθους
κινδύνους από τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων:

Ο δείκτης ανήλθε:
για τον Όμιλο στην κλειόμενη περίοδο σε €8.558 χιλ.
και στην προηγούμενη περίοδο σε €17.050 χιλ.
για την Εταιρεία στην κλειόμενη περίοδο σε €6.889 χιλ.
και στην προηγούμενη σε €15.093 χιλ.

- Πιστωτικός κίνδυνος
- Κίνδυνος ρευστότητας
- Κίνδυνος της αγοράς

Σημειώνεται ότι οι παρακάτω δείκτες έχουν υπολογισθεί σε
ετήσια βάση σύμφωνα με τα δημοσιοποιηθέντα στοιχεία
λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου
2020 και Β’ εξαμήνου 2019.
ii.

ROCE (Return
«Αποδοτικότητα
κεφαλαίων»:

Παράλληλα, τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση
της πανδημίας COVID-19 επηρεάζουν την χρηματοοικονομική
απόδοση και θέση του Ομίλου και της Εταιρείας.
Πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων
Η Διοίκηση έχει τη γενική ευθύνη για την καθιέρωση και την
εποπτεία του πλαισίου για τη διαχείριση του κινδύνου της
Εταιρείας και του Ομίλου. Η διαχείριση του
χρηματοοικονομικού κινδύνου έχει ως στόχο τον
περιορισμό των προαναφερθεισών κινδύνων από τη συνεχή
λειτουργία και τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων. Οι
πολιτικές διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας και του
Ομίλου έχουν συσταθεί για τον εντοπισμό και την ανάλυση
των κινδύνων που αντιμετωπίζουν η Εταιρεία και ο Όμιλος
ώστε να καθορισθούν τα κατάλληλα όρια κινδύνων και οι
διαδικασίες ελέγχου επί αυτών, καθώς και για την
παρακολούθηση των κινδύνων και την τήρηση των ορίων
που έχουν θέσει η Εταιρεία και ο Όμιλος.

on Capital Employed)
συνολικών απασχολούμενων

Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη προ τόκων και φόρων με τα
συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια, τα οποία είναι το
άθροισμα του μέσου όρου της καθαρής θέσης των δύο
τελευταίων ετών και του μέσου όρου του συνόλου των
δανειακών υποχρεώσεων των δύο τελευταίων ετών.

Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και τα συστήματα
εξετάζονται τακτικά για να αντικατοπτρίζουν τις μεταβολές
στις συνθήκες της αγοράς και στις δραστηριότητες της
Εταιρείας και του Ομίλου. Η Εταιρεία και ο Όμιλος, μέσω της
εκπαίδευσης του προσωπικού τους και των προτύπων
διοίκησης, στοχεύουν στο να αναπτύξουν ένα πειθαρχημένο
και εποικοδομητικό περιβάλλον ελέγχου, στο οποίο όλοι οι
εργαζόμενοι να καταλαβαίνουν τους ρόλους και τις
υποχρεώσεις τους και στο οποίο η ανάληψη των κινδύνων
και των σχετικών αντίμετρων που μειώνουν τους κινδύνους
να ορίζεται σαφώς.

Ο δείκτης ανήλθε:
για τον Όμιλο στην κλειόμενη περίοδο σε 4%
και στην προηγούμενη σε 8%.
για την Εταιρεία στην κλειόμενη περίοδο σε 2%
και στην προηγούμενη σε 6%.
iii.

ROE (Return on Equity) - «Αποδοτικότητα Ιδίων
Κεφαλαίων»:

Η Επιτροπή Ελέγχου, επιθεωρεί τον τρόπο με τον οποίο η
Διοίκηση παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τις πολιτικές
και τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας και
του Ομίλου και εξετάζει την επάρκεια του πλαισίου
διαχείρισης κινδύνων σε σχέση με τους κινδύνους που
αντιμετωπίζουν τόσο η Εταιρεία όσο και ο Όμιλος. Η
Επιτροπή Ελέγχου επιβοηθείται στο έργο της από την
υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου.

Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη μετά από φόρους από
συνεχιζόμενες δραστηριότητες με το μέσο όρο της Καθαρής
Θέσης των δύο τελευταίων ετών. Όσο μεγαλύτερος ο
δείκτης τόσο πιο αποτελεσματική είναι η χρήση των ιδίων
κεφαλαίων.

Ο Εσωτερικός Έλεγχος αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση
τακτικών και ειδικού σκοπού επισκοπήσεων των δικλείδων
ασφαλείας και διαδικασιών που σχετίζονται με τη

Ο δείκτης ανήλθε:
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διαχείριση των κινδύνων, τα αποτελέσματα των οποίων
γνωστοποιούνται στην Επιτροπή Ελέγχου.

ενδογενείς παράγοντες, έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι
δεν απαιτούνται πρόσθετες προβλέψεις απομείωσης των
χρηματοοικονομικών
και
μη
χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου κατά την 30η Ιουνίου
2020.

α) Εμφάνιση πανδημίας COVID-19: Κίνδυνοι και πιθανές
επιπτώσεις
Τον Ιανουάριο 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
(ΠΟΥ) χαρακτήρισε την εξάπλωση του ιού COVID-19 ως
«έκτακτη ανάγκη διεθνούς ενδιαφέροντος για τη δημόσια
υγεία» και τον Μάρτιο 2020 κήρυξε τον COVID-19 πανδημία.
Η Ελλάδα εφάρμοσε έγκαιρα μέσα στον Μάρτιο μία σειρά
μέτρων
συμπεριλαμβανομένου
του
lockdown,
μετακινήσεων πολιτών και περιορισμών εισόδου στη χώρα,
τα οποία πέτυχαν τη σημαντική μείωση της διάδοσης της
ασθένειας.

Για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής θέσης και
απόδοσης του Ομίλου και της Εταιρείας, καθώς και τη
διασφάλιση της συνέχισης της δραστηριότητάς τους, η
Διοίκηση σχεδιάζει ή έχει ήδη προχωρήσει σε κατάλληλες
δράσεις στις οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:
•

•

Επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση

•
Κατά την έναρξη της χρήσης και ειδικά την περίοδο
Ιανουάριο – Φεβρουάριο, καταγράφηκε αύξηση των
πωλήσεων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο το 2019 σε
ποσοστό 10%. Ωστόσο, τα μέτρα τα οποία επέβαλε η
ελληνική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας
συμπεριλαμβανομένης της αναστολής χειρουργείων
οδήγησαν σε μείωση της πληρότητας τους επόμενους μήνες
με αποτέλεσμα την περίοδο Μάρτιο – Μάιο τα έσοδα να
καταγράψουν συνολική μείωση 24%.

•

Η επανεκκίνηση της οικονομίας και η σταδιακή άρση των
περιορισμών επέδρασε θετικά στα έσοδα του Ιουνίου 2020
τα οποία παρουσίασαν αύξηση 8% σε σχέση με τον
αντίστοιχο μήνα την συγκριτική περίοδο.

•

Χρήση ευνοϊκών ρυθμίσεων για μετάθεση καταβολής
ασφαλιστικών
εισφορών
και
φορολογικών
υποχρεώσεων.
Υλοποίηση νέων συνεργασιών και εμπορικών
συμφωνιών για την ενίσχυση των πωλήσεων.
Χρήση επιπρόσθετων σημαντικών δανειακών γραμμών
πίστωσης μέσω του μηχανισμού εγγυοδοσίας για την
ενίσχυση της ρευστότητας της Εταιρείας. Ειδικότερα,
την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και την 24η Σεπτεμβρίου
2020, η Εταιρεία έλαβε ποσά €15 εκ. και €12,5 εκ.
αντίστοιχα ενώ αναμένεται και η έγκριση
επιπρόσθετων ποσών δανειακών γραμμών εντός των
επόμενων μηνών.
Επανεκκίνηση διαπραγματεύσεων με τις πιστώτριες
τράπεζες για την αναδιάρθρωση του ομολογιακού
δανείου. Η Διοίκηση εκτιμά ότι η εν λόγω διαδικασία
θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων μηνών.
Επαναξιολόγηση επενδυτικού πλάνου για αγορά
ιατροτεχνικού εξοπλισμού.

Η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από την
πανδημία και αξιολογεί συνεχώς τις επιπτώσεις της στην
χρηματοοικονομική απόδοση και θέση του Ομίλου με στόχο
να διασφαλίσει την απρόσκοπτη συνέχιση της
δραστηριότητάς του. Αν και εξακολουθεί να υφίσταται
υψηλός βαθμός αβεβαιότητας αναφορικά με τις
μελλοντικές επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία, η
Διοίκηση εκτιμά ότι δεν υφίσταται αβεβαιότητα για τη
συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας.

Συνολικά, τα έσοδα του Ομίλου και της Εταιρείας για το α’
εξάμηνο 2020 μειώθηκαν κατά €7.449 χιλ. και €6.333 χιλ.
αντίστοιχα σε σχέση με την συγκριτική περίοδο, ήτοι μείωση
7,62 % και 6,71 % αντίστοιχα.
Για το Β΄ εξάμηνο του 2020 η Διοίκηση εκτιμά ότι μπορούν
να επιτευχθούν οι στόχοι της και το τελικό αποτέλεσμα προ
Τόκων Φόρων και Αποσβέσεων , θα πλησιάσει το
αποτέλεσμα του 2019 , με την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν
θα επιδεινωθούν οι συνθήκες με το Covid-19 . Για τη
περίοδο Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο 2020 οι πωλήσεις
επανήλθαν σε φυσιολογικά προ Covid –19 επίπεδα.

β) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από πιστωτικές εκθέσεις
στους πελάτες συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών
απαιτήσεων και διενεργηθέντων συναλλαγών.

Επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση και ρευστότητα

Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο κατά την
ημερομηνία
σύνταξης
των
Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων ήταν η ακόλουθη:

Η Διοίκηση εκτιμά συνεχώς τον πιθανό αντίκτυπο των
επιπτώσεων στο μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα
έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι θα ληφθούν όλες οι
απαραίτητες ενέργειες και τα μέτρα προκειμένου να
ελαχιστοποιηθούν οι τυχόν επιπτώσεις στις δραστηριότητες
του Ομίλου. Λαμβάνοντας υπόψη τόσο εξωγενείς όσο και
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Σε χιλιάδες Ευρώ
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ

προϋπολογίζουν και παρακολουθούν τις χρηματοροές τους
σε τακτή χρονική βάση.

Όμιλος
Εταιρεία
30/6/2020 31/12/2019 30/6/2020 31/12/2019
25.510
66.973
18.564
408
111.454

7.500
79.804
17.801
399
105.504

23.814
66.212
19.751
407
110.184

6.009
79.215
19.429
398
105.051

Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις οικονομικές υποχρεώσεις
του Ομίλου και της Εταιρείας ταξινομημένες σε σχετικές
ομαδοποιημένες
ημερομηνίες
λήξης,
οι
οποίες
υπολογίζονται σύμφωνα με το χρονικό υπόλοιπο από την
ημερομηνία αναφοράς μέχρι τη συμβατική ημερομηνία
λήξης:

Σημαντικό μέρος των εμπορικών απαιτήσεων προέρχεται
από δημόσιους ασφαλιστικούς οργανισμούς και ιδιωτικές
ασφαλιστικές εταιρείες, ο πιστωτικός κίνδυνος των οποίων
δεν θεωρείται σημαντικός ως προς τα μεγέθη της Εταιρείας
με εξαίρεση έκτακτα γεγονότα.
Όσον αφορά το υπόλοιπο μέρος των απαιτήσεων, το οποίο
αντιπροσωπεύεται από πωλήσεις σε ιδιώτες ασθενείς, ο
κίνδυνος διασπείρεται λόγω του μεγάλου αριθμού των
πελατών. Το τμήμα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου,
αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη
λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική του κατάσταση,
προηγούμενες συναλλαγές και άλλες παραμέτρους. Τα
πιστωτικά όρια πελατών καθορίζονται βάσει εσωτερικών
αξιολογήσεων σύμφωνα πάντα με τα όρια που έχει
καθορίσει η Διοίκηση.
Η αξία των εμπορικών απαιτήσεων της Εταιρείας και του
Ομίλου απομειώνεται βάσει των σχετικών προβλέψεων του
ΔΠΧΑ 9 σύμφωνα με το μοντέλο των αναμενόμενων
πιστωτικών ζημιών και αφορά κυρίως σε ιδιώτες πελάτες. Η
Διοίκηση του Ομίλου προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση
της επάρκειας της σχηματισμένης προβλέψεως προς
κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων σε συνάρτηση με την
πιστωτική της πολιτική και λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ
άλλων, στοιχεία και εκτιμήσεις της Νομικής Υπηρεσίας του
Ομίλου, τα οποία προκύπτουν στην βάση των πρόσφατων
εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται.
Για τις λοιπές απαιτήσεις ο πιστωτικός κίνδυνος θεωρείται
αμελητέος.

Όμιλος 30/6/2020
Σε χιλιάδες Ευρώ
Δανεισμός
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ

Έως 1 έτος

Όμιλος 31/12/2019
Σε χιλιάδες Ευρώ
Δανεισμός
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ

Έως 1 έτος

Εταιρεία 30/6/2020
Σε χιλιάδες ευρώ
Δανεισμός
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ

Έως 1 έτος

Εταιρεία 31/12/2019
Σε χιλιάδες ευρώ
Δανεισμός
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ

Έως 1 έτος

17.175
3.191
107.699
128.065

122.056
3.395
101.736
227.187

14.975
3.069
124.319
142.362

119.806
3.285
116.988
240.079

Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη
97.621
9.635
7.623
114.879

2.290
2.290

Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη
8.265
6.417
14.682

2.973
2.973

Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη
97.621
8.820
6.849
113.290

1.330
1.330

Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη
7.615
5.956
13.571

1.741
1.741

δ) Κίνδυνος της αγοράς
Κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος οι μεταβολές στις τιμές
αγοράς, όπως οι τιμές συναλλάγματος, τα επιτόκια και οι
τιμές των μετοχών να έχουν επιπτώσεις στο εισόδημα της
Εταιρείας και του Ομίλου ή την αξία των
χρηματοοικονομικών τους μέσων. Ο στόχος της διαχείρισης
του κινδύνου αγοράς είναι να ρυθμίσει και να ελέγξει την
έκθεση στον κίνδυνο αγοράς στα πλαίσια αποδεκτών
παραμέτρων, βελτιστοποιώντας την απόδοση με την οποία
η Εταιρεία και ο Όμιλος διενεργούν αυτές τις συναλλαγές
εντός των τιθέμενων κατευθυντηρίων από το πλαίσιο
διαχείρισης κινδύνου.

Όσον αφορά τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, ο
Όμιλος και η Εταιρεία συναλλάσσονται μόνο με
αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής
πιστωτικής διαβάθμισης.
γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος αντιμετώπισης
δυσκολιών στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων που
συνδέονται με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, οι
οποίες διακανονίζονται με την παράδοση μετρητών ή άλλου
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου.

δi) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο Όμιλος έχει επενδύσεις σε επιχειρήσεις στην Ρουμανία, τα
καθαρά περιουσιακά στοιχεία των οποίων εκτίθενται σε
συναλλαγματικό κίνδυνο. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος
αυτού του είδους προκύπτει από την ισοτιμία RON/€ και
δεν αντισταθμίζεται καθώς δεν υπάρχει ουσιώδης έκθεση. Η
Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί διαρκώς τους
συναλλαγματικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν
και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων.

Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει
επαρκείς εξασφαλίσεις χρηματικών διαθεσίμων και την
διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω επαρκών πιστωτικών
λειτουργιών. Επίσης, ο Όμιλος και η Εταιρεία
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2020)
Σε μια υποτιθέμενη μεταβολή (υποτίμηση/ανατίμηση) την
30η Ιουνίου 2020 στην συναλλαγματική ισοτιμία του RON/€
της τάξεως του 0,1% (αντίστοιχα της τάξεως του 0,1% για
την περσινή χρήση) δεν υφίσταται καμία επίδραση στα
αποτελέσματα της χρήσης καθώς και στα ίδια κεφάλαια του
Ομίλου ως αποτέλεσμα της μετατροπής της κατάστασης
αποτελεσμάτων χρήσεως της θυγατρικής εταιρείας
MEDSANA BMC από το λειτουργικό της νόμισμα στο ευρώ.

ενδιάμεση Εταιρική και Ενοποιημένη Κατάσταση
Χρηματοοικονομικής Θέσης συν το καθαρό χρέος.
Όμιλος
Εταιρεία
Σε χιλιάδες Ευρώ
30/6/2020 31/12/2019 30/6/2020 31/12/2019
Συνολικός Δανεισμός
129.912
136.689
125.813
132.447
Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα
25.510
7.500
23.814
6.009
Καθαρό χρέος
104.402
129.189
101.999
126.438
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
78.818
79.325
73.626
75.286
Σύνολο απασχολούμενου κεφαλαίου
183.220
208.514
175.626
201.724
Συντελεστής μόχλευσης
56,98%
61,96%
58,08%
62,68%

δii) Κίνδυνος τιμής
Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν εκτίθενται σε κίνδυνο τιμών
χρεογράφων λόγω της μη επένδυσης τους σε οντότητες που
κατατάσσονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ως
χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων.

Συνδεδεμένα μέρη
Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της σχετίζονται με τα
παρακάτω νομικά και φυσικά πρόσωπα:
• εξ’ αιτίας της πλειοψηφικής συμμετοχής στο κεφάλαιό
της, με τον κ. Γεώργιο Αποστολόπουλο και τα νομικά
πρόσωπα ή τις επιχειρηματικές δραστηριότητες με τις
οποίες σχετίζεται,

δiii) Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκιακού κινδύνου
Ο κίνδυνος επιτοκίου του Ομίλου και της Εταιρείας
αυξάνεται κυρίως από τις μακροπρόθεσμες και
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις δύναται να
υπόκεινται σε ευμετάβλητα επιτόκια και εκθέτουν τον
Όμιλο και την Εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών ροών
επιτοκίου. Ανάλογα με τα εκάστοτε επίπεδα καθαρού
δανεισμού, η μεταβολή των επιτοκίων βάσης δανεισμού
(EURIBOR), έχει αναλογική επίπτωση στα αποτελέσματα του
Ομίλου και της Εταιρείας.

• με τις θυγατρικές της συμπεριλαμβανοντας τους κύριους
μετόχους αυτών και τα μέλη των Διοικητικών τους
Συμβουλίων, και
• με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
και του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος αυτών.
Οι συναλλαγές με τις θυγατρικές αφορούν κυρίως την
παροχή εμπορικών υπηρεσιών, την αγορά και πώληση
εμπορευμάτων και πραγματοποιούνται, μέσα στα
φυσιολογικά πλαίσια λειτουργίας της Εταιρείας.

Πολιτική του Ομίλου και της Εταιρείας είναι η
ελαχιστοποίηση του κινδύνου διακύμανσης των ταμειακών
εκροών αναφορικά με τον δανεισμό, ο οποίος υπόκειται σε
μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου, η διατήρηση των δανειακών
τους υπολοίπων σε χαμηλά επίπεδα με ταυτόχρονη όμως
διασφάλιση
γραμμών
χρηματοδότησης
από
τις
συνεργαζόμενες τράπεζες που να ικανοποιούν απρόσκοπτα
τη σχεδιαζόμενη ανάπτυξη του Ομίλου και της Εταιρείας.

Τα σχετικά υπόλοιπα εισπρακτέα από συνδεμένες εταιρείες
δεν καλύπτονται από εμπράγματες εξασφαλίσεις και η
εξόφλησή τους, πραγματοποιείται με καταβολή μετρητών
εντός των χρονικών ορίων που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των
εν λόγω εταιρειών.

Παρακάτω παρουσιάζεται η επίδραση στα αποτελέσματα
καθώς και στα ίδια κεφάλαια, του Ομίλου και της Εταιρείας,
για την εξαμηνιαία περίοδο 2020 και 2019 αντίστοιχα
(sensitivity analysis), σε μια υποτιθέμενη μεταβολή
(αύξηση/μείωση) του επιτοκίου (EURIBOR) κατά 0,5%
Όμιλος

Εταιρεία

Σε χιλιάδες ευρώ

30/6/2020

Ανατίμηση / (Υποτίμηση)
Επίδραση κέρδος /(ζημιά) στo
Αποτέλεσμα
Επίδραση
κέρδος /(ζημιά) στα Ίδια
κεφάλαια

0,50% -0,50% 0,50% -0,50%
-333
-333

333
333

30/6/2019

-344
-344

Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν θεωρεί ότι απαιτείται
πρόβλεψη για πιθανή μη είσπραξη των απαιτήσεών της από
τις θυγατρικές της και για τον λόγο αυτό δεν έχει σχηματίσει
πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις, εκτός από την
περίπτωση της θυγατρικής εταιρείας HOSPITAL AFFILIATES
INTERNATIONAL Α.Ε. (σε εκκαθάριση) και της συγγενούς
εταιρείας LA VIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ (βλέπε κατωτέρω).

344
344

30/6/2020

30/6/2019

0,50% -0,50% 0,50% -0,50%
-323
-323

323
323

-343
-343

343
343

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα εισπρακτέα/(πληρωτέα) των
λογαριασμών με τα συνδεδεμένα μέρη του Ομίλου έχουν ως
εξής:

Πολιτικές και Διαδικασίες Διαχείρισης Κεφαλαίου
Το κεφάλαιο επισκοπείται με βάση ένα συντελεστή
μόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό
χρέος διαιρούμενο με το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό
χρέος υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισμός
(συμπεριλαμβάνονται βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
δάνεια όπως εμφανίζονται στην ενδιάμεση Εταιρική και
Ενοποιημένη Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης) μείον
τα χρηματικά διαθέσιμα. Το συνολικό κεφάλαιο
υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια που εμφανίζονται στην

α. Συναλλαγές με τα κύρια διοικητικά στελέχη
Κύρια διοικητικά στελέχη είναι εκείνα τα άτομα που έχουν
την εξουσία και την ευθύνη για τον σχεδιασμό, τη διοίκηση
και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της οικονομικής
οντότητας, άμεσα ή έμμεσα.
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Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με τα κύρια διοικητικά
στελέχη, έχουν ως ακολούθως:
Σε χιλιάδες Ευρώ
Αμοιβές κύριων διευθυντικών
στελεχών και μελών της
Διοίκησης

Σε χιλιάδες Ευρώ
Υποχρεώσεις προς κύρια
διευθυντικά στελέχη και μέλη της
Διοίκησης

γ. Συναλλαγές με συγγενείς εταιρείες
Απαιτήσεις Υποχρεώσεις
Έσοδα
Αγορές
Απαιτήσεις Υποχρεώσεις
Έσοδα
Αγορές
Σε χιλιάδες Ευρώ
30/6/2020 30/6/2020 1/1-30/6/2020 1/1-30/6/2020 30/6/2020
30/6/2020 1/1-30/6/2020 1/1-30/6/2020
3
0
0
0
3
0
0
0
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Α.Ε.
LA VIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
238
0
0
0
238
0
0
0
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
3
507
0
282
3
443
0
247
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
QU.S. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΛΙΚΗΣ
DOMINION ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
1
0
0
0
1
0
0
0
ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε.
0
683
0
64
0
683
0
64
ΑΛΑΪΝΤ ΧΟΛΤΙΝΓΚΣ Α.Ε.
2
31
0
347
2
31
0
347
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
ΣΥΝΟΛΟ
247
1.221
0
693
247
1.156
0
659

Όμιλος
Εταιρεία
1/1-30/6/2020 1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2020 1/1-30/6/2019
2.148

1.843

Όμιλος
1/1-30/6/2020
31/12/2019
260

1.919

1.673

Εταιρεία
1/1-30/6/2020
31/12/2019

154

143

154

β. Συναλλαγές με θυγατρικές εταιρείες

Σε χιλιάδες Ευρώ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΚΩΣΕΩΝ Α.Ε.
EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
HOSPITAL AFFILIATES INTERNATIONAL Α.Ε. (σε εκκαθάριση)
ΕΡΕΥΝΑ Ε.Α.Ε. (σε εκκαθάριση)
ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ε.Α.Ε. (σε εκκαθάριση)
ΣΥΝΟΛΟ

Απαιτήσεις
30/6/2020
0

Όμιλος

Εταιρεία
Υποχρεώσεις
Έσοδα
30/6/2020
1/1-30/6/2020
45.163
1

Αγορές
1/1-30/6/2020
9.296

1

110

160

234

3.391
16
441
0
0
3.848

0
0
0
0
0
45.273

26
1
0
0
0
188

0
0
0
0
0
9.531

Εταιρεία
Υποχρεώσεις
Έσοδα
31/12/2019
1/1-30/6/2019
42.629
1

Αγορές
1/1-30/6/2019
8.393

Απαιτήσεις
Σε χιλιάδες Ευρώ
31/12/2019
ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
0
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
0
ΚΑΚΩΣΕΩΝ Α.Ε.
EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.
3.389
546
ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
HOSPITAL AFFILLIATES INTERNATIONAL A.E.
440
ΕΡΕΥΝΑ Ε.Α.Ε. (σε εκκαθάριση)
7
ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ε.Α.Ε. (σε εκκαθάριση)
2
ΣΥΝΟΛΟ
4.385

238

75

299

0
0
0
0
0
42.866

27
1
0
0
0
104

0
0
0
0
0
8.692

Εταιρεία

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις
Έσοδα
Αγορές
Απαιτήσεις Υποχρεώσεις
Έσοδα
Αγορές
Σε χιλιάδες Ευρώ
31/12/2019 31/12/2019 1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2019 31/12/2019 31/12/2019 1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2019
3
0
0
0
3
0
0
0
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Α.Ε.
LA VIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
318
0
0
0
318
0
0
0
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
3
695
0
59
3
613
0
51
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
QU.S. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΛΙΚΗΣ
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
DOMINION ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
2
8
0
0
2
3
0
0
ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ΑΛΑΪΝΤ ΧΟΛΤΙΝΓΚΣ Α.Ε.
0
677
0
677
0
0
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
2
31
0
345
2
31
0
345
ΣΥΝΟΛΟ
328
1.411
0
404
328
1.324
0
396

Σημειώνεται ότι για την απαίτηση ποσού €238 χιλ. από την
εταιρεία LA VIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΥΓΕΙΑΣ, η Εταιρεία, κατά την 30η Ιουνίου 2020 είχε
σχηματίσει σε προηγούμενες χρήσεις ισόποση πρόβλεψη
επισφάλειας.

Οι αγορές της Εταιρείας αφορούν κυρίως αγορές
υγειονομικού υλικού από την ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., οι
οποίες πραγματοποιούνται μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια
λειτουργίας της, οι δε υποχρεώσεις υφίστανται κυρίως λόγω
της ανωτέρω εμπορικής σχέσης.
Μέρος της απαίτησης της εταιρείας από τη θυγατρική
EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. και συγκεκριμένα απαίτηση
ύψους €1.548 χιλ., αφορά καταβολές της μητρικής εταιρείας
έναντι μελλοντικής αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της
εν λόγω θυγατρικής εταιρείας.
Τέλος, αναφορικά με την απαίτηση ποσού €441 χιλ. από την
HOSPITAL AFFILIATES INTERNATIONAL Α.Ε. (σε εκκαθάριση), η
Εταιρεία έχει σχηματίσει ισόποση πρόβλεψη επισφάλειας σε
βάρος των αποτελεσμάτων της
Οι αγορές από το ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ &
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Α.Ε., αφορούν σε
υπηρεσίες υγείας που παρείχε η θυγατρική του Ομίλου σε
ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε κλινικές του.
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2020)
Μεταγενέστερα γεγονότα
Την 31η Ιουλίου 2020 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η η διαγραφή
της
θυγατρικής
εταιρείας
«ΙΑΤΡΙΚΟΝ
ΚΕΝΤΡΟΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Η ΕΡΕΥΝΑ,
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» λόγω έγκρισης
ισολογισμού πέρατος εκκαθάρισης.
Την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και 24η Σεπτεμβρίου 2020, η
Εταιρεία έλαβε στο πλαίσιο του μηχανισμού εγγυοδοσίας
δανειακές γραμμές πίστωσης ποσού €15 εκ. και €12,5 εκ.
αντίστοιχα κατόπιν συμφωνίας με τις πιστώτριες τράπεζες.

Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2020
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
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’Εκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.»
Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Εισαγωγή
Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της
Εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε, της 30ης Ιουνίου 2020 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες
καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών
ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές
σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν.3556/2007.
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά
(Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο “ΔΛΠ 34”). Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί της ενδιάμεσης
συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.

Εύρος Επισκόπησης
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης (ΔΠΑΕ) 2410
“Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της
οντότητας”. Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή
διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα
και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς μικρότερο
εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν ενσωματωθεί
στην Ελληνική Νομοθεσία και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν
περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά
συνέπεια δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου.

Συμπέρασμα
Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε να πιστεύουμε
ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη
άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.
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Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα στις δηλώσεις των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου και στις πληροφορίες της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 5 και 5α του Ν. 3556/2007, σε σχέση με τη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη
χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2020
Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Πελαγία Καζά
ΑΜ. ΣΟΕΛ. 62591
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ
30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΛΠ 34
ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 (1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2020)

Ενδιάμεση Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Σε χιλιάδες
Ευρώ

Ο Όμιλος
Σημ.

Ενεργητικό
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
Επενδυτικά ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές
εταιρείες
Αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Η Εταιρεία

30/6/2020

31/12/2019

30/6/2020

31/12/2019

248.123
1.631
1.141

248.002
1.640
1.188

234.741
1.631
1.137

234.298
1.640
1.183

408

399

407

398

-

-

20.053

19.992

7.394

5.915

7.306

5.828

258.697

257.144

265.275

263.340

6.174
66.973
18.564
25.510

5.865
79.804
17.801
7.500

5.818
66.212
19.751
23.814

5.432
79.215
19.429
6.009

117.221

110.969

115.596

110.085

375.918

368.114

380.870

373.425

26.888

26.888

26.888

26.888

19.777

19.777

19.777

19.777

18.243
13.964

18.208
14.211

17.860
9.101

17.860
10.761

78.873

79.085

73.626

75.286

(55)
78.818

240
79.325

73.626

75.286

109.545

11.243

107.770

9.352

11.032

10.969

10.925

10.865

7.623

6.417

6.849

5.956

24.396

24.043

24.332

23.978

152.597
16.437

52.673
8.934

149.876
15.005

50.150
7.905

18

20.367

125.446

18.043

123.095

21

61.474

63.682

80.404

81.355

12
13

14

15
16
17

Κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Σύνολο ενεργητικού
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών
υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα
στους ιδιοκτήτες της μητρικής
εταιρείας
Μη ελέγχουσες συμμέτοχες
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις καθορισμένων
παροχών στους εργαζομένους
Μακροπρόθεσμες εμπορικές &
λοιπές υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Φόροι πληρωτέοι
Βραχυπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και
υποχρεώσεων

18

20

22

46.225

38.054

43.915

35.633

144.503
297.100

236.116
288.789

157.367
307.244

247.988
298.139

375.918

368.114

380.870

373.425

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Χρηματοικονομικών
Καταστάσεων
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 (1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2020)

Ενδιάμεση Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Ο Όμιλος

Η Εταιρεία

Σε χιλιάδες Ευρώ
Σημ.

1/130/6/2020

1/130/6/2019

1/130/6/2020

1/130/6/2019

90.258
(72.972)
17.286
1.387
(13.896)
(2.223)
(2)
2.552
17
(3.336)
(3.319)
(768)
490

97.707
(72.621)
25.086
1.309
(12.662)
(2.137)
(24)
11.572
739
(3.337)
(2.598)
8.975
(755)

88.090
(73.132)
14.959
1.055
(12.750)
(2.152)
(2)
1.109
102
(3.760)
(3.658)
(2.549)
889

94.423
(72.024)
22.399
1.046
(11.618)
(2.069)
(24)
9.734
513
(3.255)
(2.742)
6.992
(266)

Κέρδη μετά φόρων

(278)

8.220

(1.660)

6.726

Αποδίδονται σε:
Ιδιοκτήτες της μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

(295)
18

8.170
50

(0,0034)

0,0942

(0,0191)

0,0775

Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτά κέρδη
Λοιπά έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα
Λειτουργικά κέρδη
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος έσοδο / (έξοδο)

Βασικά και απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή

23

8
6
7

9
9

10

11

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Χρηματοικονομικών
Καταστάσεων
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 (1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2020)

Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
Ο Όμιλος

Η Εταιρεία

Σε χιλιάδες Ευρώ

Κέρδη/ (Ζημιές) μετά φόρων
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Συνολικά έσοδα/ (έξοδα)
Αποδίδονται σε:
Ιδιοκτήτες της μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

1/130/6/2020
(278)
35
(243)

1/130/6/2019
8.220
8.220

(260)
18

8.170
50

1/130/6/2020
(1.660)
(1.660)

1/130/6/2019
6.726
6.726

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Χρηματοικονομικών
Καταστάσεων
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 (1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2020)

Ενδιάμεση Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο
που έληξε την 30η Ιουνίου 2020
Όμιλος
Σε χιλιάδες Ευρώ
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
2020
Αύξηση/ (Μείωση) ποσοστού
μη ελεγχουσών συμμετοχών σε
θυγατρικές
Μερίσματα
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες
Κέρδη/ (Ζημιές) μετά από
φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά
από φόρους
Συνολικά έσοδα/ (έξοδα)
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2020

Δικαιώματα
Μειοψηφίας

Σύνολο
Ιδίων
κεφαλαίων

79.083

240

79.325

50

50

(111)

(61)

-

50

50

(201)
(312)

(201)
(262)

-

-

(295)

(295)

18

(278)

-

-

35

-

35

-

35

26.888

19.777

35
18.243

(295)
13.965

(260)
78.873

18
(55)

(243)
78.818

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ
το άρτιο

Αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέο

Σύνολο
Ιδίων
κεφαλαίων

26.888

19.777

17.860

10.760

75.286

-

-

-

(1.660)

(1.660)

26.888

19.777

17.860

(1.660)
9.100

(1.660)
73.626

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ
το άρτιο

Αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέο

26.888

19.777

18.208

14.210

-

-

-

-

-

-

Σύνολο

Εταιρεία
Σε χιλιάδες Ευρώ
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
2020
Κέρδη/ (Ζημιές) μετά από
φόρους
Συνολικά έσοδα/ (έξοδα)
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2020

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Χρηματοικονομικών
Καταστάσεων
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 (1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2020)

Ενδιάμεση Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο
που έληξε την 30η Ιουνίου 2019
Όμιλος
Σε χιλιάδες Ευρώ
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
2019
Κέρδη μετά από φόρους
Συνολικά έσοδα
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2019

Δικαιώματα
Μειοψηφίας

Σύνολο
Ιδίων
κεφαλαίων

71.622

158

71.780

8.170
8.170
14.896

8.170
8.170
79.792

50
50
208

8.220
8.220
80.000

Αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέο

Σύνολο
Ιδίων
κεφαλαίων

19.777

17.860

6.134

70.659

19.777

17.860

6.726
6.726
12.860

6.726
6.726
77.385

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ
το άρτιο

Αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέο

26.888

19.777

18.232

6.726

26.888

19.777

18.232

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ
το άρτιο

26.888
26.888

Σύνολο

Εταιρεία
Σε χιλιάδες Ευρώ
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
2019
Κέρδη μετά από φόρους
Συνολικά έσοδα
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2019

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Χρηματοικονομικών
Καταστάσεων
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 (1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2020)

Ενδιάμεση Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών
Ο Όμιλος
1/11/130/6/2020 30/6/2019

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ
Λειτουργικές δραστηριότητες :
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για :
Αποσβέσεις
Απομειώσεις Συμμετοχών
Προβλέψεις
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας
Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλ. Προηγ.Χρήσεων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μερίσματα
Επίδραση αναγνώρισης συμβατικών περιουσιακών στοιχείων στο
τέλος της περιόδου
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
Καταβλημένοι φόροι
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες :
(Α)δραστηριότητες
Αγορές
ενσώματων (α)
και άυλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και αύλων παγίων στοιχείων
Μερίσματα εισπραχθέντα από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Τόκοι εισπραχθέντες
Εισροές/(εκροές) από μεταβολές ποσοστών σε υφιστάμενες
θυγατρικές
Καθαρές
ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
) (β (β)
Χρηματοδοτικές
δραστηριότητες :
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις
Μερίσματα πληρωθέντα στην μειοψηφία
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

Η Εταιρεία
1/11/130/6/2020 30/6/2019

(768)

8.975

(2.549)

6.992

6.019
2.059
(13)
(4)
3.293
(17)
-

5.463
1.455
(724)
3.335
-

5.793
534
1.757
(13)
(4)
3.182
(3)
(99)

5.335
1.452
(489)
3.253
-

-

(2.967)

-

(2.967)

(309)
10.262
13.737

(330)
782
2.388

(386)
10.643
14.836

(109)
755
3.973

(2.892)
31.367

(3.296)
15.081

(2.798)
30.893

(3.215)
14.980

(3.572)
14
3
(61)
(3.616)

(6.890)
13
3
(6.874)

(3.552)
14
99
3
(61)
(3.497)

(6.843)
3
1
(6.839)

(7.261)
(2.381)
(99)
(9.741)

(5.225)
(1.107)
(32)
(6.364)

(7.210)
(2.381)
(9.591)

(5.225)
(1.072)
(6.297)

18.010

1.843

17.805

1.844

7.500
25.510

4.587
6.430

6.009
23.814

3.519
5.363

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Χρηματοικονομικών
Καταστάσεων
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ
Η Εταιρεία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο ‘ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
(εφεξής η ‘‘Εταιρεία’’ ή η ‘‘Μητρική’’) και οι θυγατρικές της εταιρείες (εφεξής ο ‘‘Όμιλος’’) δραστηριοποιούνται στο
χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας με την οργάνωση και εκμετάλλευση νοσηλευτικών μονάδων. Η Εταιρεία και ο
Όμιλος έχουν την έδρα τους στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, στην οδό Διστόμου 5-7 και ο μέσος όρος προσωπικού
κατά το α΄ εξάμηνο του 2020 ανήλθε σε 2.913 και 3.034 άτομα αντίστοιχα (α’ εξάμηνο 2019: 2.893 και 3.034 άτομα
αντίστοιχα).
Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Διαθεσιμότητα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Οι συνημμένες Συνοπτικές Ενδιάμεσες Χρηματοικονομικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2020 εγκρίθηκαν από το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. την 29η Σεπτεμβρίου 2020 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την
ανάρτησή τους στην διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας www.iatriko.gr καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του
Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Στην διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας www.iatriko.gr έχουν αναρτηθεί και οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις των εταιρειών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση.
Στοιχεία Επιχείρησης
Διοικητικό Συμβούλιο:

Έδρα Εταιρείας:
ΑΡ.ΜΑΕ:
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ:
Ελεγκτική Εταιρεία:

Δρ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος – Πρόεδρος Δ.Σ.
Δρ. Βασίλειος Γ. Αποστολόπουλος – Διευθύνων Σύμβουλος
Χρήστος Γ. Αποστολόπουλος – Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Ζέρδιλας– Μέλος Δ.Σ. (Εκτελεστικό)
Νικόλαος Κορίτσας - Μέλος Δ.Σ. (Μη εκτελεστικό)
Αλεξάνδρα Μικρουλέα- Μέλος Δ.Σ. (Μη εκτελεστικό)
Βασιλική Μέγγου- Μέλος Δ.Σ. (Μη εκτελεστικό)
Διστόμου 5-7 , Τ.Κ. 15125 Μαρούσι
13782/06/Β/86/06
356301000
GRANT THORNTON A.E. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ζεφύρου 56
175 64 Π. Φάληρο

Οι εταιρείες, οι οποίες περιελήφθησαν στις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Χρηματοικονομικές Καταστάσεις
για την περίοδο που έληξε στις 30η Ιουνίου 2020 μαζί με τα σχετικά ποσοστά παρατίθενται κατωτέρω. Δεν υπάρχει
διαφοροποίηση στις εταιρείες και την μέθοδο ενσωμάτωσης σε σχέση με τις Ετήσιες Χρηματοικονομικές
Καταστάσεις της χρήσης που έληξε 31η Δεκεμβρίου 2019, με εξαίρεση τη θυγατρική εταιρεία «ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ,
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία διεγράφη την 29η Μαίου 2020, λόγω έγκρισης ισολογισμού πέρατος
εκκαθάρισης.
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Πίνακας ενοποιούμενων εταιρειών κατά την 30/06/2020

Ονομασία εταιρείας
ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ

Χώρα έδρας
ΕΛΛΑΔΑ

Δραστηριότητα
Εμπορία Ιατρικού Εξοπλισμού &
Υγειονομικού Υλικού

%
συμμετοχής
100.00%

Μέθοδος
Ενσωμάτωσης
Ολική

ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΕ

ΕΛΛΑΔΑ

Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο

51.00%

Ολική

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ &
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΚΩΣΕΩΝ Α.Ε.

ΕΛΛΑΔΑ

Παροχή Υπηρεσιών Φυσιοθεραπείας &
Αποκατάστασης Αθλητικών Κακώσεων

51.00%

Ολική

HOSPITAL AFFILIATES INTERNATIONAL

ΕΛΛΑΔΑ

Οργάνωση & Διοίκηση Νοσηλευτικών
Μονάδων

68.89%

Ολική

MEDSANA BMC

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Διαγνωστικό Κέντρο

100.00%

Ολική

BIOAXIS SRL (πρώην MEDSANA SRL)

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Διαγνωστικό Κέντρο

78.90%

Ολική

EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΕΛΛΑΔΑ

Ίδρυση & Λειτουργία Νοσηλευτικών
Μονάδων, εκμετάλλευση υπαίθριου
πάρκινγκ

100.00%

Ολική

ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

ΕΛΛΑΔΑ

Μαιευτική και γυναικολογική κλινική

100,00%

Ολική

2α. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοικονομικές Καταστάσεις της περιόδου που έληξε την
30η Ιουνίου 2020 (οι «Ενδιάμεσες Χρηματοικονομικές Καταστάσεις») είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB),
καθώς και των Διερμηνειών τους που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (IFRIC) και έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την 30η Ιουνίου 2020 και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές
Λογιστικό Πρότυπο Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά», όπως αυτό έχει υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Ενδιάμεσες Χρηματοικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν επιλεγμένες επεξηγηματικές
σημειώσεις και όχι όλες τις σημειώσεις που προβλέπονται για τις Ετήσιες Χρηματοικονομικές Καταστάσεις. Συνεπώς,
οι Ενδιάμεσες Χρηματοικονομικές Καταστάσεις θα πρέπει να εξεταστούν σε συνάρτηση με τις Ετήσιες
Χρηματοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019.
Οι Ενδιάμεσες Χρηματοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους όπως αυτή
τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες και
την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern).
Τα ποσά που περιλαμβάνονται στις Ενδιάμεσες Χρηματοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ,
εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις επιμέρους σημειώσεις. Σημειώνεται ότι τυχόν αποκλίσεις οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις Ενδιάμεσες Χρηματοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
που έληξε την 30η Ιουνίου 2020, την 29η Σεπτεμβρίου 2020.
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2β. O ΌΜΙΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΣ «ΔΡΩΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ» (GOING CONCERN)
Κατά την 30η Ιουνίου 2020, στον Όμιλο και στην Εταιρεία το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων τους
υπερβαίνει τα κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατά €27.282 χιλ. και €41.772 χιλ. αντίστοιχα. Στις
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας περιλαμβάνεται ποσό €20.367 χιλ. και €18.043 χιλ.
το οποίο αφορά σε δανειακές υποχρεώσεις καταβλητέες εντός των επόμενων 12 μηνών κατά την ημερομηνία
αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων.
Αναφορικά με το ομολογιακό δάνειο, κατά την 30η Ιουνίου 2020, ποσό €97.621 έχει ταξινομηθεί στις
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις καθώς η Διοίκηση της Εταιρείας έλαβε την 10η Ιουνίου 2020 την έγγραφη
συγκατάθεση των πιστωτριών τραπεζών για την τροποποίηση ορισμένων όρων της δανειακής σύμβασης,
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του επιτοκίου καθώς και της χρονικής μετάθεσης της αποπληρωμής
συνολικού ποσού €97.621 χιλ. τον Ιούλιο 2021.
Η Διοίκηση του Ομίλου αμέσως μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων λόγω πανδημίας έχει επανεκκινήσει τις
διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες για την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του ομολογιακού δανείου
της Εταιρείας και εκτιμά ότι θα ολοκληρωθούν επιτυχώς εντός των επόμενων μηνών.
Παράλληλα, όπως αναφέρεται στη σημείωση 24 των οικονομικών καταστάσεων, η εμφάνιση της πανδημίας
COVID-19, σε συνδυασμό με τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπισή της, επίδρασαν αρνητικά στην
οικονομική δραστηριότητα τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην Ελλάδα ενώ επηρέασαν και την
χρηματοοικονομική απόδοση και θέση του Ομίλου.
Για την αντιμετώπιση ζητημάτων ρευστότητας που ενδεχομένως να ανακύψουν στο προβλεπόμενο μέλλον λόγω
της πανδημίας, η Διοίκηση του Ομίλου έχει σχεδιάσει και υλοποιεί μία σειρά δράσεων που συνίσταται στη χρήση
των μέτρων ανακούφισης που έχει θεσπίσει η Πολιτεία όπως η μετάθεση καταβολής φόρων και ασφαλιστικών
εισφορών και επίτευξη νέων συνεργασιών για την ενίσχυση του κύκλου εργασιών.
Ταυτόχρονα, η Διοίκηση έχει προχωρήσει στη χρήση επιπρόσθετων σημαντικών δανειακών γραμμών πίστωσης
μέσω του μηχανισμού εγγυοδοσίας για την ενίσχυση της ρευστότητας της Εταιρείας. Ειδικότερα, την 1η
Σεπτεμβρίου 2020 και την 24η Σεπτεμβρίου 2020, η Εταιρεία έλαβε ποσά €15 εκ. και €12,5 εκ. αντίστοιχα κατόπιν
έγκρισης των πιστώτριων τραπεζών, ενώ αναμένεται και η έγκριση επιπρόσθετων ποσών δανειακών γραμμών
εντός των επόμενων μηνών.
H Διοίκηση παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των πωλήσεων και της λειτουργικής κερδοφορίας και είναι σε
ετοιμότητα να αντιμετωπίσει τυχόν ταμειακές ανάγκες εφόσον προκύψουν λαμβάνοντας μέτρα περιορισμού
δαπανών, αύξηση της εισπραξιμότητας και επανασχεδιασμό των επενδυτικών πλάνων. (βλέπε σημείωση 24)
Συνολικά για τους επόμενους δώδεκα μήνες οι συνέπειες της πανδημίας στη χρηματοοικονομική θέση, απόδοση
και ρευστότητα του Ομίλου και της Εταιρείας δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια, καθώς το φαινόμενο
βρίσκεται σε εξέλιξη και η η πιθανότητα νέας έξαρσης της πανδημίας από το φθινόπωρο αλλά και την ενδεχόμενη
αναβολή περιστατικών λόγω νομοθετικών ρυθμίσεων δεν μπορεί να αποκλειστεί. Η Διοίκηση παρακολουθεί
στενά και αξιολογεί τους κινδύνους που ενδεχομένως να προκύψουν στο άμεσο μέλλον και σχετίζονται με την
γενικότερη επίδραση της πανδημίας στην ελληνική οικονομία. Από τα έως σήμερα πάντως δεδομένα και υπό το
πρίσμα των ανωτέρω δράσεων, η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν θα ανακύψουν για το προβλεπόμενο μέλλον ουσιώδη
θέματα ρευστότητας.
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2γ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Οι λογιστικές πολιτικές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την παρουσίαση των Ενδιάμεσων
Χρηματοικονομικών Καταστάσεων, είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των Ετήσιων
Χρηματοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου
2019, εκτός από τις αλλαγές σε Πρότυπα και Διερμηνείες που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2020. Ως εκ τούτου,
οι Eνδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις θα πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τις τελευταίες
δημοσιευθείσες ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2019, οι
οποίες και περιλαμβάνουν πλήρη ανάλυση των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων αποτίμησης που
χρησιμοποιήθηκαν.
2.γ.1Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί
σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι
υποχρεωτική από την 01/01/2020 ή μεταγενέστερα.
• Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)
Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, σκοπός της οποίας ήταν η ενσωμάτωση σημαντικών θεμάτων τα οποία δεν καλύπτονταν, καθώς
επίσης και η επικαιροποίηση και παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με συγκεκριμένες καθοδηγήσεις. Το
αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο
σχετικά με την επιμέτρηση, στο οποίο αναλύεται η έννοια της επιμέτρησης, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων
που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή μίας βάσης επιμέτρησης, θέματα σχετικά με την
παρουσίαση και γνωστοποίηση στις Οικονομικές Καταστάσεις και καθοδήγηση αναφορικά με την
αποαναγνώριση στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων από τις Οικονομικές Καταστάσεις. Περαιτέρω, το
αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει βελτιωμένους ορισμούς
των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθοδήγηση που υποβοηθά την εφαρμογή των εν λόγω
ορισμών, επικαιροποίηση των κριτηρίων για την αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού και των
υποχρεώσεων, καθώς επίσης και διευκρινίσεις σε σημαντικούς τομείς, όπως οι ρόλοι της διαχείρισης, της
συντηρητικότητας και της αβεβαιότητας κατά την επιμέτρηση στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.
• Τροποποιήσεις στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)
Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση Τροποποιήσεων στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου
της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σε συνέχεια της αναθεώρησής του. Ορισμένα Πρότυπα περιλαμβάνουν
ρητές αναφορές σε προγενέστερες εκδόσεις του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η επικαιροποίηση των ως άνω αναφορών και η υποστήριξη για τη
μετάβαση στο αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Οι τροποποιήσεις δεν
έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.
• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και στο ΔΛΠ 8: «Ορισμός του Ουσιώδους» (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)
Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στον ορισμό του ουσιώδους, προκειμένου
να καταστεί ευκολότερο για τις εταιρείες να προβούν σε άσκηση κρίσης σχετικά με το ουσιώδες μέγεθος. Ο
ορισμός του ουσιώδους βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν ποιες πληροφορίες θα πρέπει να περιληφθούν στις
Οικονομικές τους Καταστάσεις. Ο νέος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 και το ΔΛΠ 8. Οι τροποποιήσεις
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αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς αυτός θα πρέπει να εφαρμοστεί, συμπεριλαμβάνοντας στον
ορισμό καθοδήγηση η οποία μέχρι τώρα περιλαμβανόταν σε άλλα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν
επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.
• Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7: “Αναμόρφωση Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου”
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)
Τον Σεπτέμβριο του 2019, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων σε ορισμένες απαιτήσεις συγκεκριμένων
λογιστικών χειρισμών αντιστάθμισης, προκειμένου να εξομαλύνει ενδεχόμενες επιπτώσεις που προκύπτουν από
την αβεβαιότητα η οποία προέρχεται από την αναμόρφωση του Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου. Οι τροποποιήσεις
σχεδιάστηκαν για να υποστηρίξουν την παροχή χρήσιμων χρηματοοικονομικών πληροφοριών από τις εταιρείες
κατά τη διάρκεια της περιόδου αβεβαιότητας, η οποία προκύπτει από τη σταδιακή κατάργηση των σημείων
αναφοράς επιτοκίου, όπως τα διατραπεζικά επιτόκια. Επιπλέον, οι εταιρείες απαιτείται να παράσχουν πρόσθετες
πληροφορίες στους επενδυτές αναφορικά με τις σχέσεις αντιστάθμισης που επηρεάζονται άμεσα από τις εν λόγω
συνθήκες αβεβαιότητας. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες / εταιρικές Οικονομικές
Καταστάσεις.
• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3: «Ορισμός μίας Επιχείρησης» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)
Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 3
προκειμένου να βελτιώσει τον ορισμό μίας επιχείρησης. Οι τροποποιήσεις θα βοηθήσουν τις εταιρείες να
προσδιορίσουν αν μία απόκτηση αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων ή απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού. Ο
τροποποιημένος ορισμός επισημαίνει ότι η εκροή μίας επιχείρησης είναι να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες στους
πελάτες, ενώ ο προγενέστερος ορισμός εστίαζε στις αποδόσεις υπό τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους
ή άλλων οικονομικών οφελών στους επενδυτές και σε τρίτους. Επιπλέον της τροποποίησης του ορισμού της
επιχείρησης, το IASB μέσω της εν λόγω έκδοσης παρέχει συμπληρωματική καθοδήγηση. Οι τροποποιήσεις δεν
έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.
2.γ.2 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν
ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες Διερμηνείες για τα υπάρχοντα
Πρότυπα, έχουν δημοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Συγκεκριμένα:
• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» Σχετιζόμενες με τον Covid -19 Παραχωρήσεις
Μισθώματος (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/06/2020)
Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 16 οι οποίες παρέχουν στους
μισθωτές τη δυνατότητα να μην προβούν σε αξιολόγηση για το εάν μία σχετιζόμενη με τον Covid -19 παραχώρηση
μισθώματος χαρακτηρίζεται ως τροποποίηση μίσθωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι
στην περίπτωση που πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δεν απαιτείται από τους μισθωτές να
αξιολογήσουν εάν συγκεκριμένες παραχωρήσεις μισθώματος που σχετίζονται με τον Covid-19 αποτελούν
τροποποιήσεις μίσθωσης. Αντιθέτως, οι μισθωτές που εφαρμόζουν αυτή την πρακτική εφαρμογή, θα
υιοθετήσουν για τις εν λόγω παραχωρήσεις μισθώματος έναν λογιστικό χειρισμό ως να μην αποτελούν
τροποποιήσεις μίσθωσης. Τα παραπάνω εφαρμόζονται για παραχωρήσεις μισθώματος που σχετίζονται με τον
Covid-19, οι οποίες μειώνουν τις πληρωμές μισθωμάτων που καθίστανται πληρωτέες την ή πριν από την 30η
Ιουνίου 2021. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και
δεν αναμένεται να είναι σημαντική. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

26

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 (1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2020)

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» - αναβολή εφαρμογής ΔΠΧΑ 9 (εφαρμόζεται
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021)
Τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων βάσει των οποίων αναβάλλεται η ημερομηνία
αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 για δύο έτη, δηλαδή θα εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Συνεπεία αυτού, το IASB προέβη επίσης σε παράταση της καθορισμένης
καταληκτικής ημερομηνίας για την προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά
Μέσα» που περιλαμβάνεται στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις», έχοντας ως αποτέλεσμα οι οικονομικές
οντότητες να απαιτείται να εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2023. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν
και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16: «Αναμόρφωση Σημεί ου
Αναφοράς Επιτοκίου – Φάση 2» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2021)
Τον Αύγουστο του 2020, το IASB ολοκλήρωσε τη διαδικασία αξιολόγησης και ανταπόκρισης στην αναμόρφωση
των διατραπεζικών επιτοκίων και άλλων σημείων αναφοράς επιτοκίου, προβαίνοντας στην έκδοση μίας σειράς
τροποποιήσεων σε πέντε Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις συμπληρώνουν αυτές που εκδόθηκαν το 2019 και
επικεντρώνονται στις επιπτώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις όταν μια εταιρεία αντικαθιστά το παλιό επιτόκιο
αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι
τροποποιήσεις σχετίζονται με το πώς μια εταιρεία θα λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις συμβατικές ταμειακές
ροές χρηματοοικονομικών μέσων, πώς θα λογιστικοποιήσει μία αλλαγή στις σχέσεις αντιστάθμισης ως
αποτέλεσμα της αναμόρφωσης, καθώς και σχετικές πληροφορίες που θα πρέπει να γνωστοποιήσει. Ο Όμιλος θα
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν
καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια», στο ΔΛΠ
37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού» και στις
«Ετήσιες Βελτιώσεις 2018 - 2020» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2022)
Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων, που περιλαμβάνουν
περιορισμένου σκοπού τροποποιήσεις σε τρία Πρότυπα, καθώς και τις Ετήσιες Βελτιώσεις του Συμβουλίου. Οι εν
λόγω τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη διατύπωση των Προτύπων ή διορθώνουν ήσσονος
σημασίας συνέπειες, παραβλέψεις ή αντικρούσεις μεταξύ των απαιτήσεων των Προτύπων. Πιο συγκεκριμένα:
-

-

-

-

Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» επικαιροποιούν μία παραπομπή του ΔΠΧΑ 3
στο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς χωρίς να τροποποιούν τις λογιστικές
απαιτήσεις που αφορούν στις συνενώσεις επιχειρήσεων.
Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» απαγορεύουν σε μία εταιρεία να αφαιρέσει από το
κόστος των παγίων ποσά που έλαβε από την πώληση στοιχείων που παράγονται κατά τη διάρκεια
προετοιμασίας των εν λόγω παγίων για να καταστούν έτοιμα προς χρήση. Αντιθέτως, η εταιρεία αναγνωρίζει
τα εν λόγω έσοδα από πωλήσεις και τα σχετικά κόστη στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.
Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του
Ενεργητικού» προσδιορίζουν τα κόστη που μία εταιρεία θα πρέπει να συμπεριλάβει κατά την αξιολόγηση
για το εάν ένα συμβόλαιο είναι ζημιογόνο.
Οι Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2018-2020 προβαίνουν σε ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις στο
ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς», στο ΔΠΧΑ 9
«Χρηματοοικονομικά Μέσα», στο ΔΛΠ 41 «Γεωργία» και στα Επεξηγηματικά Παραδείγματα που
συνοδεύουν το ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις».
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Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν
αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 01/01/2023)
Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά ένα
ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου βασισμένου
στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων,
συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο
Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ
οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει
να εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές
συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη
στην έκδοση τροποποιήσεων, οι οποίες όμως δεν επηρεάζουν τις θεμελιώδεις αρχές που εισήχθησαν όταν αρχικά
εκδόθηκε το ΔΠΧΑ 17. Οι τροποποιήσεις έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να μειώσουν τα κόστη μέσω απλούστευσης
ορισμένων απαιτήσεων του Προτύπου, να οδηγήσουν σε πιο εύκολα επεξηγήσιμη χρηματοοικονομική απόδοση,
καθώς και να διευκολύνουν τη μετάβαση αναβάλλοντας την ημερομηνία εφαρμογής του Προτύπου για το 2023,
παρέχοντας παράλληλα πρόσθετη βοήθεια για τη μείωση της προσπάθειας που απαιτείται κατά την πρώτη
εφαρμογή του Προτύπου. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες»
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023)
Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1 που επηρεάζουν τις απαιτήσεις
για την παρουσίαση των υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ένα από τα κριτήρια
ταξινόμησης μιας υποχρέωσης ως μακροπρόθεσμη, την απαίτηση για μία οντότητα να έχει το δικαίωμα να
αναβάλει τον διακανονισμό της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την περίοδο αναφοράς. Οι
τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: α) αποσαφήνιση ότι το δικαίωμα μίας οντότητας για αναβολή του διακανονισμού
θα πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία αναφοράς, β) αποσαφήνιση ότι η ταξινόμηση της υποχρέωσης δεν
επηρεάζεται από τις προθέσεις ή προσδοκίες της διοίκησης σχετικά με την εξάσκηση του δικαιώματος αναβολής
του διακανονισμού, γ) επεξηγούν πώς οι συνθήκες δανεισμού επηρεάζουν την ταξινόμηση, και δ) αποσαφήνιση
των απαιτήσεων σχετικά με την ταξινόμηση υποχρεώσεων μίας οντότητας που πρόκειται να ή ενδεχομένως να
διακανονίσει μέσω έκδοσης ιδίων συμμετοχικών τίτλων. Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2020, το IASB προέβη στην
έκδοση μίας τροποποίησης για την αναβολή κατά ένα έτος της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της αρχικώς
εκδοθείσας τροποποίησης στο ΔΛΠ 1, ως αποτέλεσμα της εξάπλωσης της πανδημίας του Covid-19. Ο Όμιλος θα
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν
καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
3. Λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές
Η σύνταξη των Ενδιάμεσων Χρηματοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί όπως η Διοίκηση
προβαίνει στην διενέργεια εκτιμήσεων και παραδοχών που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων του ενεργητικού
και παθητικού, την γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία αναφοράς
καθώς και τα ποσά των εσόδων και εξόδων κατά την διάρκεια της ενδιάμεσης περιόδου. Τα πραγματικά
αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις.
Οι εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται στα
τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην προγενέστερη
εμπειρία της Διοίκησης του Ομίλου. Οι αναθεωρήσεις στις λογιστικές εκτιμήσεις αναγνωρίζονται στην περίοδο
που πραγματοποιήθηκαν και στις μελλοντικές λογιστικές περιόδους που επηρεάζουν.
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Για τη σύνταξη των συνοπτικών Ενδιάμεσων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, οι
σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές που έχουν υιοθετηθεί από τη Διοίκηση για την εφαρμογή των
λογιστικών πολιτικών του Ομίλου είναι ίδιες με εκείνες, που είχαν υιοθετηθεί κατά την κατάρτιση των Ετήσιων
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019.
4.

ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Το κόστος μισθοδοσίας που περιλαμβάνεται στις Ενδιάμεσες Χρηματοικονομικές Καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Σε χιλιάδες Ευρώ
Μισθοί, ημερομίσθια
Εργοδοτικές εισφορές
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού
(συνταξιοδότηση κ.λ.π.)
Λοιπές αμοιβές
Σύνολο

Ο Όμιλος
1/11/130/6/2020
30/6/2019
30.359
28.739
6.355
6.718
259
487
37.460

246
393
36.096

Η Εταιρεία
1/11/130/6/2020
30/6/2019
29.511
27.702
6.278
6.624
257
476
36.521

244
377
34.947

Ο μέσος όρος προσωπικού για την περίοδο 01/01/2020 έως 30/06/2020 ανέρχεται σε 2.913 για την Εταιρεία και
3.034 για τον Όμιλο (Την περίοδο 01/01/2019 έως 30/06/2019 ανερχόταν σε 2.893 για την Εταιρεία και 3.034 για τον
Όμιλο).
5.

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Οι αποσβέσεις που περιλαμβάνονται στις Ενδιάμεσες Χρηματοικονομικές Καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
Ο Όμιλος
Σε χιλιάδες Ευρώ
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
Δικαιώματα χρήσης
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο

6.

Η Εταιρεία
1/1 1/1 30/6/2020
30/6/2019
4.378
4.020
1.212
1.187
203
128
5.793
5.335

1/1 -30/6/2020 1/1 -30/6/2019
4.486
1.328
205
6.019

5.333
1.196
130
5.463

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα έξοδα διοίκησης που εμφανίζονται στις Ενδιάμεσες Χρηματοικονομικές Καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

Σε χιλιάδες Ευρώ
Μισθοδοσία
Αμοιβές τρίτων
Αποσβέσεις
Λοιπές παροχές τρίτων
Λοιπά έξοδα
Προβλέψεις επισφαλειών - απομειώσεις λοιπών
απαιτήσεων
Φόροι - Τέλη
Σύνολο

Ο Όμιλος
1/11/130/6/2020
30/6/2019
8.198
7.547
602
859
1.644
1.448
589
386
2.187
2.302
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Η Εταιρεία
1/1 1/1 30/6/2020
30/6/2019
7.566
6.788
559
799
1.597
1.401
522
294
2.254
2.112

300

-

-

-

261
13.896

235
12.662

252

224
11.618

12.750
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7.

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Τα έξοδα διάθεσης που εμφανίζονται στις Ενδιάμεσες Χρηματοικονομικές Καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

Σε χιλιάδες Ευρώ
Μισθοδοσία
Αμοιβές τρίτων
Αποσβέσεις
Λοιπές παροχές τρίτων
Πρόβλεψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

8.

Ο Όμιλος
1/11/130/6/2020
30/6/2019
38
37
188
399
13
2
1
14
1.500
1.208

Η Εταιρεία
1/1 1/1 30/6/2020
30/6/2019
176
392
1.500
1.208

Λοιπά έξοδα

84

289

77

281

Φόροι - Τέλη
Σύνολο

399
2.223

188
2.137

399
2.152

188
2.069

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

Τα λοιπά έσοδα αναλύονται ως εξής:

Σε χιλιάδες Ευρώ
Έσοδα από υπηρεσίες
Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Έσοδα από ενοίκια
Εκπτώσεις προμηθευτών
Κέρδη από πώληση παγίων
Έσοδα από αναστροφή απομείωσης απαιτήσεων
Λοιπά έσοδα
Σύνολο

9.

Ο Όμιλος
1/11/130/6/2020
30/6/2019
339
285
231
36
433
510
276
15
9
4
40
88
429
1.387
1.309

Η Εταιρεία
1/1 1/1 30/6/2020
30/6/2019
356
299
155
36
509
592
14
4
40
17
79
1.055
1.046

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα που εμφανίζονται στις Ενδιάμεσες Χρηματοικονομικές Καταστάσεις
αναλύονται ως εξής:
Ο Όμιλος
1/130/6/2020

Σε χιλιάδες Ευρώ
Χρηματοοικονομικό κόστος αποζημίωσης προσωπικού
Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων & συναφή έξοδα
Προμήθειες Factoring
Τόκοι Χρηματοδοτικών μισθώσεων
Τόκοι προεξόφλησης εμπορικών υποχρεώσεων
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων
Τόκοι καταθέσεων όψεως και συναφή έσοδα
Τόκοι προεξόφλησης εμπορικών υποχρεώσεων
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων
Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα

(44)
(2.690)
(125)
(375)
(102)
(3.336)
3
14
17
(3.319)

30

1/130/6/2019
(84)
(2.954)
(126)
(173)
(3.337)
3
736
739
(2.598)
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Η Εταιρεία
1/130/6/2020

Σε χιλιάδες Ευρώ
Χρηματοοικονομικό κόστος αποζημίωσης προσωπικού
Τόκοι δανείων & συναφή έξοδα
Προμήθειες Factoring
Απομείωση συμμετοχών
Τόκοι προεξόφλησης εμπορικών υποχρεώσεων
Τόκοι Χρηματοδοτικών μισθώσεων
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων
Τόκοι καταθέσεων όψεως και συναφή έσοδα
Τόκοι προεξόφλησης εμπορικών υποχρεώσεων
Μερίσματα από συμμετοχές σε εταιρείες
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων
Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα

1/130/6/2019

(43)
(2.628)
(125)
(534)
(102)
(327)
(3.760)
3
99
102
(3.658)

(83)
(2.884)
(126)
(162)
(3.255)
2
511
513
(2.742)

10. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται στις εταιρείες για τη
χρήση 2020 είναι 24% ( 24% για τη χρήση 2019).
Η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήματος που απεικονίζεται στις Ενδιάμεσες Χρηματοικονομικές Καταστάσεις
αναλύεται ως εξής:

Σε χιλιάδες Ευρώ
Φόρος εισοδήματος περιόδου
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Φόρος εισοδήματος έσοδο/ (έξοδο)

Ο Όμιλος
1/11/130/6/2020
30/6/2019
(636)
(2.556)
1.125
1.801
490
(755)

Η Εταιρεία
1/11/130/6/2020
30/6/2019
(235)
(2.064)
1.124
1.798
889
(266)

Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές αρχές.
Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που δηλώνονται για
φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές
δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές
φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημιές, στο βαθμό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές,
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν τη
χρήση που αφορούν.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4174/2013, οι φορολογικές αρχές δύνανται να διενεργήσουν
φορολογικό έλεγχο των χρήσεων για τις οποίες δεν έχει παρέλθει το δικαίωμα του Δημοσίου να επιβάλλει
φόρους. Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της δεν έχουν λάβει κάποια εντολή ελέγχου από τις φορολογικές αρχές για
τις προαναφερόμενες χρήσεις. Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι τυχόν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις που
πιθανόν να προκύψουν από μελλοντικούς ελέγχους από τις φορολογικές αρχές δε θα έχουν σημαντική επίδραση
στην χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου. Σημειώνεται ότι την 31
Δεκεμβρίου 2019 παραγράφηκαν οι χρήσεις έως την 31 Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1
άρθρου 36 Ν.4174/2013 με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για παράταση του
δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού
προσδιορισμού φόρου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Για τη χρήση 2019, ο ειδικός έλεγχος για τη λήψη Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης βρίσκεται σε εξέλιξη και
τα σχετικά φορολογικά πιστοποιητικά προβλέπεται να χορηγηθούν μετά τη δημοσίευση των Ενδιάμεσων
Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν
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πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμάται ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις Οικονομικές
Καταστάσεις. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, ο έλεγχος και η έκδοση της Έκθεσης Φορολογικής
Συμμόρφωσης ισχύει για τις χρήσεις 2016 και εφεξής σε προαιρετική βάση.
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της μητρικής Εταιρείας και των θυγατρικών του Ομίλου, παρατίθενται κάτωθι:

Ονομασία Εταιρείας

Χώρα έδρας

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.

ΕΛΛΑΔΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΕ (σε εκκαθάριση)
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ &
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΑΕ
HOSPITAL AFFILIATES INTERNATIONAL
(σε εκκαθάριση)
MEDSANA BMC

ΕΛΛΑΔΑ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

BIOAXIS SRL (πρώην MEDSANA SRL)

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ

EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΕ

ΕΛΛΑΔΑ

ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ

ΕΛΛΑΔΑ

%
συμμετοχής
ομίλου

Δραστηριότητα

Ανέλεγκτες
Χρήσεις

Υπηρεσίες Υγείας
Εμπορία Ιατρικού Εξοπλισμού &
Υγειονομικού Υλικού
Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο

2014-2019
100,00%

2014–2019

51,00%

2007-2019

Παροχή Υπηρεσιών Φυσιοθεραπείας &
Αποκατάστασης Αθλητικών Κακώσεων

51,00%

2014–2019

68,89%

2012-2019

100,00%

-

78,90%

-

100,00%

2014-2019

100,00%

2014-2019

Οργάνωση & Διοίκηση Νοσηλευτικών
Μονάδων
Διαγνωστικό Κέντρο
Διαγνωστικό Κέντρο
Ίδρυση & Λειτουργία Νοσηλευτικών
Μονάδων, εκμετάλλευση υπαίθριου
πάρκινγκ
Μαιευτική και γυναικολογική κλινική

11. ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
Ο υπολογισμός των βασικών κερδών ανά μετοχή την 30η Ιουνίου 2020 και 2019 έχει ως εξής:

Σε χιλιάδες Ευρώ
Κέρδη μετά φόρων αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες
της μητρικής
Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία
Βασικά κέρδη ανά μετοχή

Ο Όμιλος
1/11/130/6/2020
30/6/2019
(295)
86.735.980
(0,0034)

8.170
86.735.980
0,0942

Η Εταιρεία
1/11/130/6/2020
30/6/2019
(1.660)
86.735.980
(0,0191)

6.726
86.735.980
0,0775

Με δεδομένο ότι δεν υφίστανται χρηματοοικονομικά μέσα που να μειώνουν περαιτέρω τα βασικά κέρδη ανά
μετοχή, παρέλκει η απεικόνιση των απομειωμένων κερδών ανά μετοχή (diluted earnings per share).
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12. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κατά την διάρκεια της τρέχουσας περιόδου διενεργήθηκαν προσθήκες σε ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
συνολικού ποσού €6.185 χιλ. για την Εταιρεία και €6.170 χιλ. για τον Όμιλο. Οι σημαντικότερες εξ’ αυτών αφορούν
κυρίως στην προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού μηχανολογικού εξοπλισμού στις κλινικές της εταιρείας ποσού
€3.100 χιλ., εκ των οποίων ποσό €2.000 χιλ αφορά την απόκτηση δικαιωμάτων χρήσης μηχανολογικού εξοπλισμού
μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης. Επιπροσθέτως διενεργήθηκαν και εργασίες εκσυγχρονισμού, ανακαίνισης και
διαμόρφωσης νέων λειτουργικών χώρων επί των ιδοκτητων κτιριακών εγκαταστάσεων συνολικού ποσού €1.000 χιλ.
Υφίστανται εμπράγματες εξασφαλίσεις έναντι ομολογιακού δανείου που αφορούν έγγραφες προσημείωσεις
υποθήκης συνολικού ύψους €354 εκ. επί των ακινήτων του Ομίλου. Επιπρόσθετα, και στα πλαίσια της Πρόσθετης
Πράξης τροποποίησης του Ομολογιακού Δανείου, προβλέπεται και η σύσταση πλασματικού ενεχύρου ποσού
€3,9 εκ. περίπου επί ιατρικού εξοπλισμού.
13. ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κατά την διάρκεια της τρέχουσας περιόδου διενεργήθηκαν προσθήκες σε άυλα περιουσιακά στοιχεία συνολικού
ποσού €156 χιλ. για την Εταιρεία και €158 χιλ. για τον Όμιλο. Η σημαντικότερη εξ’ αυτών αφορά κατά κύριο λόγο,
την προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων.
14. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Οι επενδύσεις της Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε. (Μητρική) σε θυγατρικές εταιρείες κατά την 30η Ιουνίου 2020 αναλύονται
ως εξής:
Σε χιλιάδες Ευρώ
Ιατρική Τεχνική ΑΕΒΕ
Κέντρο Φυσιοθεραπείας
Αξονική Έρευνα
Έρευνα
Hospital Affiliates International
Eurosite
Medsana Buch
Bioaxis Srl (πρώην Medsana Srl)
Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών
Γαία Α.Ε.
Σύνολο
Απομειώσεις
Λογιστική Αξία

Ποσοστό συμμετοχής
100,00%
51,00%
51,00%
68,89%
100,00%
100,00%
78,90%
58,30%
100,00%

Κόστος κτήσεως
την 30/6/2020
25.421
81
503
91
8.335
33
517
169
27.789
62.939
(42.886)
20.053

Κόστος κτήσεως
την 31/12/2019
25.421
19
545
503
91
8.335
33
517
169
27.256
62.890
(42.898)
19.992

Οι παραπάνω θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως, εκτός από το Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών, το οποίο έχει τεθεί σε
εκκαθάριση. Η δραστηριότητα αυτού είχε διακοπεί πριν την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ, τα περιουσιακά του
είναι επουσιώδη και η διαδικασία της ρευστοποίησής του δεν συνεπάγεται σημαντικά κόστη για την Εταιρεία. Μέχρι
την ημερομηνία σύνταξης των Ενδιάμεσων Χρηματοικονομικών Καταστάσεων δεν είχε εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική
απόφαση για την διάλυσή και οριστική διαγραφή του από τα Μητρώα των Ανωνύμων Εταιρειών. Η συγκεκριμένη
συμμετοχή έχει απομειωθεί πλήρως στα βιβλία της Εταιρείας.
Επιπρόσθετα, η συμμετοχή της Εταιρείας στην Bioaxis Srl (πρώην Medsana Srl) έχει ομοίως απομειωθεί πλήρως και η
εν λόγω θυγατρική εταιρεία δεν παρουσιάζει δραστηριότητα.
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Εντός του 2012, η θυγατρική εταιρεία Hospital Affiliates International με έδρα στην Ελλάδα τέθηκε σε διαδικασία
εκκαθάρισης. Έκτοτε η εν λόγω θυγατρική εταιρεία δεν παρουσιάζει έσοδα, ενώ τα περιουσιακά της στοιχεία είναι
ήσσονος σημασίας σε σχέση με τα μεγέθη του Ομίλου. Ομοίως, η συγκεκριμένη συμμετοχή έχει απομειωθεί πλήρως
στα βιβλία της Εταιρείας.
Την 29η Μαίου 2020 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η. η διαγραφή της θυγατρικής εταιρείας Αξονική Έρευνα λόγω
έγκρισης ισολογισμού πέρατος εκκαθαρισης.
Την 5η Ιουνίου 2020, η Εταιρεία προχώρησε στην αύξηση του υφιστάμενου ποσοστού της στην θυγατρική εταιρεία
Κέντρο Φυσιοθεραπείας έναντι τιμήματος €61 χιλ. Μετά την ανωτέρω συναλλαγή, το συνολικό ποσοστό στην
ανωτέρω θυγατρική ανέρχεται σε 51% (2019: 33%).
Η θυγατρική εταιρεία Έρευνα τελούσε υπό εκκαθάριση κατά την ημερομηνία αναφοράς, ένω η συμμετοχή της είχε
απομειωθεί μέχρι του ποσού που η λογιστική της αξία αντιστοιχεί στο εκτιμώμενο προϊόν εκκαθάρισης, το οποίο
αναλογεί στην μητρική Εταιρεία. Την 31η Ιουλίου 2020 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η η διαγραφή της εν λόγω
θυγατρικής εταιρείας λόγω έγκρισης ισολογισμού πέρατος εκκαθάρισης.
15. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

Σε χιλιάδες Ευρώ

Ο Όμιλος
30/6/2020
31/12/2019

Η Εταιρεία
30/6/2020
31/12/2019

Πελάτες (πριν από Clawback)

101.209

105.870

100.439

105.271

Πρόβλεψη για Clawback
(Ν.4172/2013 άρθρο 100)

(18.484)

(12.181)

(18.484)

(12.181)

82.725

93.689

81.955

93.090

19.321

19.693

19.321

19.693

1.747
103.794
(35.069)

1.747
115.130
(33.578)

1.499
102.776
(35.064)

1.499
114.283
(33.569)

(1.752)

(1.747)

(1.499)

(1.499)

66.973

79.804

66.212

79.215

Πελάτες (μετά από Clawback)
Μεταχρονολογημένες επιταγές & γραμμάτια
εισπρακτέα
Επισφαλείς λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Σύνολο προ προβλέψεων
Μείον: προβλέψεις απομείωσης πελατών
Μείον: προβλέψεις απομείωσης λοιπών
εμπορικών απαιτήσεων
Σύνολο

Η κίνηση της πρόβλεψης για Clawback για την Εταιρεία και τον Όμιλο, έχει ως κάτωθι:
Σε χιλιάδες Ευρώ
Υπόλοιπο έναρξης
Ποσό εκτίμησης που επιβάρυνε τα αποτελέσματα
Διαφορά πρόβλεψης Clawback
Χρησιμοποίηση πρόβλεψης λόγω έκδοσης πιστωτικών
Υπόλοιπο λήξης

30/6/2020

31/12/2019

(12.181)
(5.808)
(495)
(18.484)

(13.246)
(12.676)
13.741
(12.181)

Από τον Ιούλιο 2013 τέθηκαν σε εφαρμογή, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν.4172/2013, τα εξής:
α) η καθιέρωση ποσοστού επί των οφειλών του ΕΟΠΥΥ για νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπείες
των ασφαλισμένων του προς τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες παρόχους των ως άνω υπηρεσιών υγείας,
υπέρ του Οργανισμού ως έκπτωση (Rebate) για κάθε μήνα. Το ποσό έκπτωσης (rebate) υπολογίζεται σε μηνιαία
βάση και ενσωματώνεται από 1/1/2016 στα εκδοθέντα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών προς τον ΕΟΠΥΥ και δεν
απαιτείται πλέον ο σχηματισμός σχετικής πρόβλεψης.
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β) ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (Claw-back) δαπανών νοσηλείας, διαγνωστικών εξετάσεων και
φυσικοθεραπείας. Βάσει του συγκεκριμένου μηχανισμού, η μηνιαία δαπάνη του ΕΟΠΥΥ για διαγνωστικές εξετάσεις,
νοσηλεία και φυσικοθεραπείες που παρέχονται από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ. Το υπερβάλλον ποσό,
το οποίο αναζητείται εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους των ανωτέρω υπηρεσιών
υγείας, υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση και καταβάλλεται μετά από την έγγραφη ατομική ειδοποίηση που θα
αποστείλει ο ΕΟΠΥΥ. Ειδικότερα το ποσό της επιστροφής (claw-back) υπολογίζεται ως η διαφορά ανάμεσα στην
προϋπολογισμένη και την πραγματική δαπάνη, που προκύπτει από την αιτούμενη από τους παρόχους δαπάνη,
αφού αφαιρεθούν τυχόν επιστροφές rebate και λοιπές μη αποδεκτές δαπάνες κατά το χρόνο υπολογισμού.
Με βάση το άρθο 25 του ν. 4549/2018, o μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) του άρθρου 11 του
ν. 4052/2012 (Α΄ 41), της κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσας, υπ’ αριθμ. Γ5/63587/2015 (Β΄ 1803), υπουργικής
απόφασης και του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, επεκτείνεται και στα
έτη 2019-2022, με αρχικό έτος βάσης υπολογισμού για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος το 2018, και για καθένα
από τα επόμενα έτη το εκάστοτε προηγούμενο έτος. Τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών αναπροσαρμόζονται για τα έτη
2019-2022, αποκλειστικά βάσει της προβλεπόμενης κατ’ έτος μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ σε σταθερές τιμές,
όπως αυτή απεικονίζεται στον προϋπολογισμό κάθε έτους. Η κατανομή των ορίων στις τρεις υποκατηγορίες
δαπανών θα απεικονίζεται στην εισηγητική έκθεση του κρατικού προϋπολογισμού κάθε έτους. Για την πρώτη
εφαρμογή και όσον αφορά στο έτος 2019, η κατανομή των ορίων της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ, της
νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης, καθώς και της δαπάνης για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τον ΕΟΠΥΥ
θα ορισθεί με υπουργική απόφαση.
Επισημαίνεται πως σταθερή παραμένει η διεκδίκηση των ποσών που αναλογούν από τις περικοπές που οφείλονται
στο μηχανισμό rebate και clawback προηγουμένων ετών. Η Εταιρεία έχει προβεί σε όλες τις σχετικές νομικές
ενέργειες αμφισβητώντας τις εν λόγω περικοπές.
Έως σήμερα, ο ΕΟΠΥΥ έχει κοινοποιήσει στις κλινικές του Ομίλου τα ποσά του Rebate και Clawback που
αντιστοιχούν στις χρήσεις 2013 έως και 2019. Με εξαίρεση τη χρήση 2013, είναι αδύνατη η ακριβής ποσοτικοποίηση
του προϋπολογισμού και του claw-back που αντιστοιχεί σε κάθε κλινική λόγω μη γνωστοποίησης, από πλευράς
ΕΟΠΥΥ, όλων των παραμέτρων (κλάδου και κλινικών ξεχωριστά), οι οποίες μπορούν αξιόπιστα να οδηγήσουν σε
ακριβή προσδιορισμό των αντίστοιχων ποσών. Για την τρέχουσα περίοδο η εκτίμηση του ποσού της επιστροφής
έγινε λαμβάνοντας υπόψη το νέο τρόπο υπολογισμού που έχει αποτυπωθεί στις βεβαιώσεις του ποσού αυτόματης
επιστροφής (Claw-back) της χρήσης 2019.
Σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση εκτιμά ότι με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, τα αποτελέσματα της Εταιρείας έχουν ήδη
επιβαρυνθεί με επαρκή ποσά και δεν αναμένεται περαιτέρω αρνητική μεταβολή τους.
Η κίνηση της απομείωσης των εμπορικών απαιτήσεων έχει ως κάτωθι:

Σε χιλιάδες Ευρώ
Υπόλοιπο έναρξης
Ποσό απομείωσης που επιβάρυνε τα αποτελέσματα
Αναστροφή απομείωσης λόγω είσπραξης απαιτήσεων
Υπόλοιπο λήξης

Ο Όμιλος
30/6/2020
31/12/2019
35.325
32.626
1.500
2.786
(4)
(87)
36.821
35.325

Η Εταιρεία
30/6/2020
31/12/2019
35.068
32.368
1.500
2.786
(4)
(86)
36.564
35.068

Τον Οκτώβριο του 2016, σύμφωνα με το αρ. 52 του Ν. 4430/2016, προσδιορίστηκαν οι όροι για την εξόφληση των
ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες δημιουργήθηκαν πριν και μετά τη λειτουργία του, προς τους
συμβεβλημένους παρόχους υγείας. Ειδικότερα, με βάση τις διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου, προσδιορίστηκαν
περαιτέρω εκπτώσεις προκειμένου ο Οργανισμός να προβεί, μέχρι το τέλος του 2018, στην ολοσχερή εξόφληση των
οφειλών του. Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία έχει ήδη διενεργήσει επαρκείς προβλέψεις έναντι των διατάξεων του
συγκεκριμένου άρθρου και, ως εκ τούτου, δεν προβλέπεται περαιτέρω επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της.
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Όσον αφορά το υπόλοιπο μέρος των απαιτήσεων, αυτές προέρχονται κυρίως από παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες
ασθενείς για το μεγαλύτερο μέρος των οποίων η Εταιρεία έχει προβεί σε μια σειρά νομικών ενεργειών που
εκτιμάται ότι θα αποδώσουν θετικά αποτελέσματα.
Η αξία των εμπορικών απαιτήσεων της Εταιρείας και του Ομίλου απομειώνεται βάσει των σχετικών προβλέψεων
του ΔΠΧΑ 9 σύμφωνα με το μοντέλο των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών και αφορά κυρίως σε ιδιώτες πελάτες. Η
Διοίκηση του Ομίλου προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της σχηματισμένης προβλέψεως προς
κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων σε συνάρτηση με την πιστωτική της πολιτική και λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ
άλλων, στοιχεία και εκτιμήσεις της Νομικής Υπηρεσίας του Ομίλου, τα οποία προκύπτουν στην βάση των
πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται.
16. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
Ο Όμιλος
30/6/2020
31/12/2019
9.243
6.027
691
701

Σε χιλιάδες Ευρώ
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο
Απαιτήσεις από πιστωτικές κάρτες
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά θυγατρικών και
συνδεδεμένων επιχειρήσεων
Λοιπές απαιτήσεις από τρίτους
Προπληρωθέντα έξοδα και δεδουλευμένα έσοδα
Προκαταβολές σε τρίτους & προμηθευτές
Απομείωση λοιπών απαιτήσεων
Σύνολο

Η Εταιρεία
30/6/2020
31/12/2019
8.546
5.298
691
701

-

-

3.848

4.384

6.691
993
1.446
(500)
18.564

9.144
989
1.140
(200)
17.801

5.230
924
1.222
(710)
19.751

7.702
942
1.112
(710)
19.429

17. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως κάτωθι:
Ο Όμιλος
30/6/2020
31/12/2019
445
304
25.065
7.196
25.510
7.500

Σε χιλιάδες Ευρώ
Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο

Η Εταιρεία
30/6/2020
31/12/2019
424
273
23.390
5.736
23.814
6.009

Στις καταθέσεις όψεως περιλαμβάνονται και καταθέσεις σε ξένο νόμισμα, οι οποίες αποτιμώνται με βάση την
επίσημη ισοτιμία συναλλάγματος που ισχύει σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. Το υπόλοιπο του Ομίλου σε ξένο
νόμισμα κατά την 30η Ιουνίου 2020 ανέρχονταν στο ποσό των €303 χιλ. (31η Δεκεμβρίου 2019: €175 χιλ.).
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18. ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Σε χιλιάδες Ευρώ

Ο Όμιλος
30/6/2020
31/12/2019

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Ομολογιακά δάνεια
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Ομολογιακά δάνεια
Κεφάλαιο κίνησης
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Σύνολο
Σύνολο δανεισμού

Η Εταιρεία
30/6/2020
31/12/2019

97.621
11.924

11.243

97.621
10.149

9.352

109.545

11.243

107.770

9.352

6.000
11.175
3.192
20.367

110.825
11.231
3.390

6.000
8.975
3.069

110.825
8.980
3.289

125.446

18.043

123.095

129.912

136.689

125.813

132.447

Το συνολικό χρηματοοικονομικό κόστος των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων
καθώς και των χρηματοδοτικών μισθώσεων για την εξαμηνιαία περίοδο 01/01-30/06/2020 (και την αντίστοιχη
συγκριτική περίοδο) περιλαμβάνεται στο κονδύλι «Χρηματοοικονομικά έξοδα» της ενοποιημένης και εταιρικής
Κατάστασης Αποτελεσμάτων.
Το μέσο επιτόκιο του Ομίλου για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2020 ανήλθε: (α) για τα
μακροπρόθεσμα δάνεια σε 4% (2019: 4%) και (β) για τα βραχυπρόθεσμα δάνεια σε 5,45% (2019: 5,98%).
Ομολογιακό δάνειο
Στις μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας περιλαμβάνεται ποσό ύψους €97.621
χιλ. το οποίο αφορά το ομολογιακό δάνειο το οποίο κατά την 30 η Ιουνίου 2020 ήταν πληρωτέο εντός του Ιουλίου
2021 και ως εκ τούτου έχει ταξινομηθεί στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
ΔΛΠ 1.
Τον Οκτώβριο του 2017 ολοκληρώθηκε η τροποποίηση του από 12η Ιουλίου 2012 Προγράμματος Εκδόσεως
Κοινού Ομολογιακού Δανείου, βάσει των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και του Ν. 3156/2003, μέσω ιδιωτικής
τοποθέτησης στις τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. και ALPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., με Διαχειρίστρια την τελευταία, ονομαστικής αξίας €164 εκ. εμπραγμάτως εξασφαλισμένου.
Οι βασικοί όροι της πρόσθετης πράξης τροποποίησης του προγράμματος προβλέπουν μεταξύ άλλων:
•

την εξάμηνη ή τρίμηνη, κατ’ επιλογή του εκδότη, περίοδο εκτοκισμού με επιτόκιο Euribor τριμήνου και
μείωση του περιθωρίου επιτοκίου σε 4% ετησίως,

•

την τροποποίηση του προγράμματος αποπληρωμής του υφιστάμενου ανεξόφλητου κεφαλαίου σε
εξαμηνιαίες δόσεις,

•

την τήρηση χρηματοοικονομικών δεικτών σε ενοποιημένη βάση σε κάθε ημερομηνία αναφοράς των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εξαμηνιαίων και Ετήσιων), και

•

την τήρηση περιοριστικών δανειακών όρων ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται όροι που σχετίζονται
με περιορισμούς κεφαλαιουχικών και μη δαπανών, την τήρηση ελαχίστου ποσού εκχώρησης εμπορικών
απαιτήσεων για την εξασφάλιση του εν λόγω δανείου καθώς και την απρόσκοπτη καταβολή των οφειλών του
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Ομίλου στους προμηθευτές του και το Ελληνικό Δημόσιο. Ορισμένοι από τους περιοριστικούς δανειακούς
όρους τροποποιήθηκαν εκ νέου εντός του α’ εξαμήνου 2019 και παραμένουν σε ισχύ κατά την ημερομηνία
αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων.
Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες του δανείου περιλαμβάνουν προϋποθέσεις ελάχιστου καθαρού τραπεζικού
δανεισμού, ελάχιστης αναλογίας καθαρού τραπεζικού δανεισμού προς κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
(EBITDA), κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) προς το σύνολο των χρεωστικών τόκων μείον τους
πιστωτικούς τόκους, σύνολο τραπεζικού δανεισμού προς το σύνολο τραπεζικού δανεισμού πλέον των ιδίων
κεφαλαίων. Κατά την 30η Ιουνίου 2020, η Εταιρεία βρίσκεται σε συμμόρφωση με τους χρηματοοικονομικούς
δείκτες του δανείου.
Η Διοίκηση της Εταιρείας αιτήθηκε και έλαβε την 10η Ιουνίου 2020 την έγγραφη συγκατάθεση των πιστωτριών
τραπεζών για την τροποποίηση ορισμένων όρων της δανειακής σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της χρονικής
μετάθεσης της αποπληρωμής συνολικού ποσού €97.621 χιλ. (υπολειπόμενο ποσό μετά από συμψηφισμούς) τον
Ιούλιο 2021.
Παράλληλα, η επιστολή προβλέπει την τροποποίηση του περιθωρίου σε 3,25% με ισχύ από την 5η Ιουλίου 2020
με περιθώριο περαιτέρω μείωσης υπό προϋποθέσεις που σχετίζονται με την τήρηση δεικτών και διατήρηση του
ορίου κεφαλαιουχικών δαπανών για το έτος της παράτασης. Σημειώνεται ότι η προβλεπόμενη δόση ποσού
€6.000 χιλ. αποπληρώθηκε την 20η Ιουνίου 2020 σύμφωνα με το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα.
Για το ως άνω πρόγραμμα έχουν παρασχεθεί εξασφαλίσεις από την Εταιρεία οι οποίες
περιλαμβάνουνπροσημειώσεις επί ενσώματων παγίων και σύσταση πλασματικού ενεχύρου επί εξοπλισμού
συνολικού ύψους €357,9 εκ., καθώς και ενέχυρα επί απαιτήσεων, μετοχών θυγατρικής εταιρείας και σημάτων του
Ομίλου.
Η Διοίκηση του Ομίλου βρίσκεται σε συζητήσεις με τις πιστώτριες τράπεζες για την αναδιάρθρωση του
ομολογιακού δανείου, διαδικασία η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί επιτυχώς εντός των επόμενων μηνών.
Τα λοιπά βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια που περιλαμβάνονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, με
εξαίρεση το κοινό ομολογιακό, έχουν ληφθεί από την Εταιρεία και τις θυγατρικές της για την εξυπηρέτηση των
αναγκών τους σε κεφάλαιο κίνησης.
19. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
Οι μελλοντικές ελάχιστες καταβολές των χρηματοοικονομικών μισθώσεων σε σχέση με την παρούσα αξία των
καθαρών ελάχιστων καταβολών για τον Όμιλο και την Εταιρεία κατά την 30η Ιουνίου 2020 και 31η Δεκεμβρίου 2019
αναλύονται ως εξής:
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης - Ελάχιστες πληρωμές μισθωμάτων:

Σε χιλιάδες Ευρώ

Ο Όμιλος
30/6/2020
31/12/2019

Η Εταιρεία
30/6/2020
31/12/2019

Μέχρι ένα έτος
Από 1 έως 5 έτη
Πάνω από 5 έτη
Σύνολο ελάχιστων πληρωμών μισθωμάτων

3.788
10.781
2.469
17.038

3.932
9.631
3.026
16.589

3.575
9.733
1.416
14.724

3.763
8.516
1.856
14.135

Μείον:
Μελλοντικές χρεώσεις χρηματοοικονομικού
κόστους στις χρηματοδοτικές μισθώσεις

(1.921)

(1.956)

(1.506)

(1.494)

Παρούσα Αξία Υποχρεώσεων σε Χρηματοδοτικά
Μισθώματα

15.116

14.633

13.218

12.641
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Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης αναλύεται ως εξής:

Ο Όμιλος
30/6/2020
31/12/2019

Σε χιλιάδες Ευρώ
Μέχρι ένα έτος
Από 1 έως 5 έτη
Πάνω από 5 έτη
Σύνολο

3.191
9.635
2.290
15.116

3.396
8.264
2.973
14.633

Η Εταιρεία
30/6/2020
31/12/2019
3.069
8.820
1.329
13.218

3.295
7.606
1.741
12.641

Επί των μισθωμένων παγίων υπάρχει παρακράτηση κυριότητας, η οποία θα παραμένει σε ισχύ μέχρι τη λήξη της
μισθωτικής περιόδου και την πλήρη αποπληρωμή των μισθωμάτων.
Δεν υπάρχουν άλλες εγγυήσεις και δεσμεύσεις κυριότητας ή χρήσεως επί των παγίων και των άλλων περιουσιακών
στοιχείων του Ομίλου, εκτός εκείνης που αναφέρεται στη σημείωση 19.
20. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ο Όμιλος
30/6/2020
31/12/2019

Σε χιλιάδες Ευρώ
Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φορολογικές υποχρεώσεις πληρωτέες
Σύνολο

468
5.264
1.891
7.623

591
5.825
6.417

Η Εταιρεία
30/6/2020
31/12/2019
468
4.490
1.891
6.849

591
5.364
5.956

Ο Όμιλος και η Εταιρεία κατά την 30η Ιουνίου 2020 είχαν υπογράψει ιδιωτικά συμφωνητικά ρυθμίζοντας τις
οφειλές με τους προμηθευτές. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις απεικονίζονται οι οφειλές με ημερομηνία
αποπληρωμής μετά την 30η Ιουνίου 2021.
Επιπλέον στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας και κατ’ επέκταση του Ομίλου εμφανίζεται και το
μακροπρόθεσμο μέρος των ρυθμισμένων υποχρεώσεων προς ασφαλιστικό φορεά (ΕΦΚΑ) καθώς και
ρυθμισμένων φορολογικών υποχρεώσεων.
21. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:
Ο Όμιλος
30/6/2020
31/12/2019

Σε χιλιάδες Ευρώ
Εμπορικές υποχρεώσεις προς τρίτους
Εμπορικές υποχρεώσεις προς θυγατρικές
Επιταγές και γραμμάτια πληρωτέα
Σύνολο

55.791
5.683
61.474
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57.118
6.564
63.682

Η Εταιρεία
30/6/2020
31/12/2019
31.446
34.040
44.817
42.353
4.140
4.962
80.404
81.355
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22. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως κάτωθι:
Ο Όμιλος
30/6/2020
31/12/2019

Σε χιλιάδες Ευρώ
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Πιστωτές διάφοροι
Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες
Δεδουλευμένα έξοδα
Μερίσματα πληρωτέα
Ασφαλιστικές εταιρείες
Λοιπά
Σύνολο

3.023
12.125
11.993
3.906
97
14.268
813
46.225

3.138
12.255
7.421
956
13.189
1.094
38.054

Η Εταιρεία
30/6/2020
31/12/2019
2.963
3.138
10.162
10.433
11.938
7.356
3.772
662
14.268
13.189
812
855
43.915
35.633

23. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
Η αξιολόγηση της απόδοσης του τομέα βασίζεται στις πωλήσεις, στα λειτουργικά αποτελέσματα και στα κέρδη
προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, ενώ οι διατομεακές πωλήσεις
απαλείφονται σε επίπεδο ενοποίησης.
Οι λειτουργικοί τομείς του Ομίλου είναι οι ακόλουθοι:
α) Παροχή υπηρεσιών υγείας εσωτερικού,
β) Παροχή υπηρεσιών υγείας εξωτερικού (Ρουμανία) και
γ) Εμπορία ιατρικού εξοπλισμού και υγειονομικού υλικού.
A΄εξάμηνο 2020

Σε χιλιάδες Ευρώ

Παροχή
υπηρεσιών
υγείας στο
εσωτερικό

Παροχή
υπηρεσιών
υγείας στο
εξωτερικό

Εμπορία
ιατρικού
εξοπλισμού
και
υγειονομικού
υλικού

Λοιπά

Απαλοιφές

Σύνολο

Πωλήσεις
90.258

Σε τρίτους

88.154

1.888

187

29

-

Διατομεακές
Σύνολο

234
88.388

1.888

9.283
9.470

29

(9.517)
(9.517)

90.258

6.861

288

1.717

(309)

-

8.558

(5.808)
102
(3.760)
14
(2)
(2.492)
875
(1.617)

(254)
(60)
1
(25)
(25)

(50)
14
(61)
1.619
(386)
1.234

10
(3)
(310)
(310)

103
(99)
548
441
441

(6.019)
17
(3.336)
15
(2)
(768)
490
(278)

382.414
309.878

3.317
2.644

48.454
30.202

10.444
3.595

(68.711)
(49.220)

375.918
297.099

Αποτελέσματα
Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων
Αποσβέσεις
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδη από πώληση παγίων
Ζημία από πώληση παγίων
Κέρδη/ (Ζημιές) προ φόρων
Φορολογία
Κέρδη/ (Ζημιές) μετά φόρων
Περιουσιακά στοιχεία την 30 Ιουνίου 2020
Υποχρεώσεις την 30 Ιουνίου 2020
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A΄εξάμηνο 2019

Σε χιλιάδες Ευρώ

Παροχή
υπηρεσιών
υγείας στο
εσωτερικό

Παροχή
υπηρεσιών
υγείας στο
εξωτερικό

Εμπορία
ιατρικού
εξοπλισμού
και
υγειονομικού
υλικού

Λοιπά

Απαλοιφές

Σύνολο

Πωλήσεις
97.707

Σε τρίτους

94.497

2.799

379

32

-

Διατομεακές
Σύνολο

299
94.796

2.799

8.495
8.874

32

(8.794)
(8.794)

97.707

15.084

211

1.757

(2)

-

17.050

(5.237)
512
(3.253)
9
(24)
7.090
(297)
6.793

(176)
2
(11)
27
27

(50)
225
(73)
1.858
(458)
1.400

-

-

(5.463)
739
(3.337)
9
(24)
8.975
(755)
8.220

375.424

3.462

45.567

10.451

(66.791)

368.114

301.195

2.798

28.550

3.601

(47.355)

288.789

Αποτελέσματα
Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων
Αποσβέσεις
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδη από πώληση παγίων
Ζημία από πώληση παγίων
Κέρδη/ (Ζημιές) προ φόρων
Φορολογία
Κέρδη/ (Ζημιές) μετά φόρων
Περιουσιακά στοιχεία την 31 Δεκεμβρίου
2019
Υποχρεώσεις την 31 Δεκεμβρίου 2019

Κέρδη προ τόκων, φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)
Ο δείκτης προσθέτει στα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων, τις συνολικές αποσβέσεις ενσώματων & άϋλων
περιουσιακών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων τυχόν αποσβέσεων επιχορηγήσεων) καθώς και τα κέρδη / (ζημίες)
από την πώληση, την διαγραφή, την απομείωση, την αναστροφή απομείωσης και την αποτίμηση ενσώματων και
άϋλων περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες. Όσο μεγαλύτερος ο δείκτης
τόσο πιο αποτελεσματική είναι η λειτουργία μιας επιχείρησης.
O υπολογισμός του δείκτη για την περίοδο 1η Ιανουαρίου 2020 έως 30η Ιουνίου 2020 και την συγκριτική περίοδο
1η Ιανουαρίου 2019 έως 30η Ιουνίου 2019, για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, έχει ως κάτωθι:

Ο Όμιλος

Η Εταιρεία

Σε χιλιάδες Ευρώ

Λειτουργικά κέρδη
Πλέον:
Αποσβέσεις (Σημείωση 5)
Ζημιές από εκποίηση παγίων
Κέρδη από πώληση παγίων (Σημείωση 8)
Κέρδη προ τόκων, φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)
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1/130/6/2020

1/130/6/2019

1/130/6/2020

1/130/6/2019

2.552

11.572

1.109

9.734

6.019
2
(15)

5.463
24
(9)

5.793
2
(14)

5.335
24
-

8.558

17.050

6.889

15.093
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24. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων
Η Διοίκηση έχει τη γενική ευθύνη για την καθιέρωση και την εποπτεία του πλαισίου για τη διαχείριση του
κινδύνου της Εταιρείας και του Ομίλου. Η διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου έχει ως στόχο τον
περιορισμό των προαναφερθεισών κινδύνων από τη συνεχή λειτουργία και τη χρηματοδότηση των
δραστηριοτήτων. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας και του Ομίλου έχουν συσταθεί για τον
εντοπισμό και την ανάλυση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν η Εταιρεία και ο Όμιλος ώστε να καθορισθούν τα
κατάλληλα όρια κινδύνων και οι διαδικασίες ελέγχου επί αυτών, καθώς και για την παρακολούθηση των κινδύνων
και την τήρηση των ορίων που έχουν θέσει η Εταιρεία και ο Όμιλος. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και τα
συστήματα εξετάζονται τακτικά για να αντικατοπτρίζουν τις μεταβολές στις συνθήκες της αγοράς και στις
δραστηριότητες της Εταιρείας και του Ομίλου. Η Εταιρεία και ο Όμιλος, μέσω της εκπαίδευσης του προσωπικού
τους και των προτύπων διοίκησης, στοχεύουν στο να αναπτύξουν ένα πειθαρχημένο και εποικοδομητικό
περιβάλλον ελέγχου, στο οποίο όλοι οι εργαζόμενοι να καταλαβαίνουν τους ρόλους και τις υποχρεώσεις τους και
στο οποίο η ανάληψη των κινδύνων και των σχετικών αντίμετρων που μειώνουν τους κινδύνους να ορίζεται
σαφώς.
Η Επιτροπή Ελέγχου του Ομίλου του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ επιθεωρεί τον τρόπο με τον οποίο η Διοίκηση
παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τις πολιτικές και τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας και του
Ομίλου και εξετάζει την επάρκεια του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων σε σχέση με τους κινδύνους που
αντιμετωπίζουν τόσο η Εταιρεία όσο και ο Όμιλος. Η Επιτροπή Ελέγχου επιβοηθείται στο έργο της από την
υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Ο Εσωτερικός Έλεγχος αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση τακτικών και ειδικού
σκοπού επισκοπήσεων των δικλείδων ασφαλείας και διαδικασιών που σχετίζονται με τη διαχείριση των κινδύνων,
τα αποτελέσματα των οποίων γνωστοποιούνται στην Επιτροπή Ελέγχου.
• Εμφάνιση πανδημίας COVID-19: Κίνδυνοι και πιθανές επιπτώσεις

Τον Ιανουάριο 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) χαρακτήρισε την εξάπλωση του ιού COVID-19 ως
«έκτακτη ανάγκη διεθνούς ενδιαφέροντος για τη δημόσια υγεία» και τον Μάρτιο 2020 κήρυξε τον COVID-19
πανδημία. Η Ελλάδα εφάρμοσε έγκαιρα μέσα στον Μάρτιο μία σειρά μέτρων συμπεριλαμβανομένου του
lockdown, μετακινήσεων πολιτών και περιορισμών εισόδου στη χώρα, τα οποία πέτυχαν τη σημαντική μείωση της
διάδοσης της ασθένειας.
Ο Όμιλος ανακοίνωσε την 30η Μαρτίου 2020 και για διάστημα έως την 01 Ιουνίου 2020 τη δωρεά παραχώρηση
στο Υπουργείο Υγείας μια από τις πέντε νοσηλευτικές μονάδες του στην Αθήνα, και συγκεκριμένα το Ιατρικό
Περιστερίου, προκειμένου να τεθεί στην υπηρεσία του Εθνικού Συστήματος Υγείας για την νοσηλεία περιστατικών
μη σχετιζόμενα με κορωνοΐο. Στόχος της προσφοράς αυτής, ήταν να συμβάλλει στην αποδέσμευση κλινών από
περιστατικά μη σχετιζόμενα με το COVID-19 από τα νοσοκομεία αναφοράς του ΕΣΥ. Σημειώνεται ότι η κλινική
προσφέρθηκε σε πλήρη λειτουργία, στελέχωση και ετοιμότητα.
Ταυτόχρονα, ο Όμιλος παραχώρησε παραχώρησε σε όλα τα νοσοκομεία του αριθμό κλινών Μονάδας Εντατικής
Θεραπείας (ΜΕΘ) στο πλαίσιο συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας.
Η Διοίκηση, με πρωταρχικό γνώμονα την προστασία των εργαζομένων, των ασθενών, ιατρών καθώς και λοιπών
συνεργατών του Ομίλου και των οικογενειών τους και την απρόσκοπτη λειτουργία των κλινικών πραγματοποίησε,
μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες ενέργειες, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Υγείας:
•
•
•
•

Λήψη μέτρων για την ασφαλή πρόσβαση και παραμονή των ασθενών στους χώρους των Κλινικών του
Ομίλου.
Διαχείριση όλων των «ύποπτων» περιστατικών σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους εκτός κλινικών.
Έκδοση πολλών οδηγιών από την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και λήψη μέτρων για ασφαλή
εργασία του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού των Κλινικών του Ομίλου.
Εφαρμογή όλων των διοικητικών μέτρων για την απρόσκοπτη συνέχιση εργασίας (άδειες ειδικού σκοπού,
τηλεργασία κ.λπ).
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•

Προσωρινή αναστολή της λειτουργίας των τακτικών χειρουργείων των Κλινικών για το διάστημα έως την
5η Μαίου 2020 στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. Απόφασης 237/20.3.2020 και σταδιακή επαναλειτουργία
αυτών, μετα την 5η Μαίου 2020, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση
Κατά την έναρξη της χρήσης και ειδικά την περίοδο Ιανουάριο – Φεβρουάριο, καταγράφηκε αύξηση των
πωλήσεων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο το 2019 σε ποσοστό 10%. Ωστόσο, τα μέτρα τα οποία επέβαλε η
ελληνική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας συμπεριλαμβανομένης της αναστολής χειρουργείων
οδήγησαν σε μείωση της πληρότητας τους επόμενους μήνες με αποτέλεσμα την περίοδο Μάρτιο – Μάιο τα
έσοδα να καταγράψουν συνολική μείωση 24%. Η επανεκκίνηση της οικονομίας και η σταδιακή άρση των
περιορισμών επέδρασε θετικά στα έσοδα του Ιουνίου 2020 τα οποία παρουσίασαν αύξηση 8% σε σχέση με τον
αντίστοιχο μήνα την συγκριτική περίοδο.
Συνολικά, τα έσοδα του Ομίλου και της Εταιρείας για το α’ εξάμηνο 2020 μειώθηκαν κατά €7.449 χιλ. και €6.333
χιλ. αντίστοιχα σε σχέση με την συγκριτική περίοδο, ήτοι μείωση 7,62 % και 6,71 % αντίστοιχα.
Για το Β΄ εξάμηνο του 2020 η Διοίκηση εκτιμά ότι μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι της και το τελικό αποτέλεσμα
προ Τόκων Φόρων και Αποσβέσεων , θα πλησιάσει το αποτέλεσμα του 2019 , με την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν
θα επιδεινωθούν οι συνθήκες με το Covid-19. Για τη περίοδο Ιούλιο- Αύγουστο- Σεπτέμβριο 2020 οι πωλήσεις
επανήλθαν σε φυσιολογικά προ Covid –19 επίπεδα.
Επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση και ρευστότητα
Η Διοίκηση εκτιμά συνεχώς τον πιθανό αντίκτυπο των επιπτώσεων στο μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα
έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι θα ληφθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και τα μέτρα προκειμένου να
ελαχιστοποιηθούν οι τυχόν επιπτώσεις στις δραστηριότητες του Ομίλου. Λαμβάνοντας υπόψη τόσο εξωγενείς
όσο και ενδογενείς παράγοντες, έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν απαιτούνται πρόσθετες προβλέψεις
απομείωσης των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου κατά την
30 Ιουνίου 2020.
Για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής θέσης και απόδοσης του Ομίλου και της Εταιρείας, καθώς και τη
διασφάλιση της συνέχισης της δραστηριότητάς τους, η Διοίκηση σχεδιάζει ή έχει ήδη προχωρήσει σε κατάλληλες
δράσεις στις οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:
• Χρήση ευνοϊκών ρυθμίσεων για μετάθεση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών
υποχρεώσεων.
• Υλοποίηση νέων συνεργασιών και εμπορικών συμφωνιών για την ενίσχυση των πωλήσεων.
• Χρήση επιπρόσθετων σημαντικών δανειακών γραμμών πίστωσης μέσω του μηχανισμού εγγυοδοσίας για
την ενίσχυση της ρευστότητας της Εταιρείας. Ειδικότερα, την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και την 24η
Σεπτεμβρίου 2020, η Εταιρεία έλαβε ποσά €15 εκ. και €12,5 εκ. αντίστοιχα ενώ αναμένεται και η έγκριση
επιπρόσθετων ποσών δανειακών γραμμών εντός των επόμενων μηνών.
• Επανεκκίνηση διαπραγματεύσεων με τις πιστώτριες τράπεζες για την αναδιάρθρωση του ομολογιακού
δανείου. Η Διοίκηση εκτιμά ότι η εν λόγω διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων μηνών.
• Επαναξιολόγηση επενδυτικού πλάνου για αγορά ιατροτεχνικού εξοπλισμού.
Η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από την πανδημία και αξιολογεί συνεχώς τις επιπτώσεις του
στην χρηματοοικονομική απόδοση και θέση του Ομίλου με στόχο να διασφαλίσει την απρόσκοπτη συνέχιση της
δραστηριότητάς του. Αν και εξακολουθεί να υφίσταται υψηλός βαθμός αβεβαιότητας αναφορικά με τις
μελλοντικές επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία, η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν υφίσταται αβεβαιότητα για τη
συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας.
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• Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες συμπεριλαμβανομένων των
σημαντικών απαιτήσεων και διενεργημένων συναλλαγών.
Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία σύνταξης των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
ήταν η ακόλουθη:
Ο Όμιλος
Σε χιλιάδες Ευρώ
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ

30/6/2020

Η Εταιρεία

31/12/2019

408
111.454

31/12/2019

7.500

23.814

79.804
17.801

66.212
19.751

399
105.504

407

398

110.184

105.051

25.510
66.973
18.564

30/6/2020

6.009
79.215
19.429

Το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών απαιτήσεων προέρχεται από δημόσιους ασφαλιστικούς οργανισμούς και
ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, ο πιστωτικός κίνδυνος των οποίων δεν θεωρείται σημαντικός ως προς τα
μεγέθη της Εταιρείας με εξαίρεση έκτακτα γεγονότα.
Όσον αφορά το υπόλοιπο μέρος των απαιτήσεων, το οποίο αντιπροσωπεύεται από πωλήσεις σε ιδιώτες ασθενείς,
ο κίνδυνος διασπείρεται λόγω του μεγάλου αριθμού των πελατών. Το τμήμα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου,
αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική του κατάσταση,
προηγούμενες συναλλαγές και άλλες παραμέτρους. Τα πιστωτικά όρια πελατών καθορίζονται βάσει εσωτερικών
αξιολογήσεων σύμφωνα πάντα με τα όρια που έχει καθορίσει η Διοίκηση.
Η αξία των εμπορικών απαιτήσεων της Εταιρείας και του Ομίλου απομειώνεται βάσει των σχετικών προβλέψεων
του ΔΠΧΑ 9 σύμφωνα με το μοντέλο των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών και αφορά κυρίως σε ιδιώτες
πελάτες. Η Διοίκηση του Ομίλου προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της σχηματισμένης
προβλέψεως προς κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων σε συνάρτηση με την πιστωτική της πολιτική και λαμβάνοντας
υπόψη, μεταξύ άλλων, στοιχεία και εκτιμήσεις της Νομικής Υπηρεσίας του Ομίλου, τα οποία προκύπτουν στην
βάση των πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται.
Για τις λοιπές απαιτήσεις ο πιστωτικός κίνδυνος θεωρείται αμελητέος.
Όσον αφορά τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, ο Όμιλος και η Εταιρεία συναλλάσσονται μόνο με
αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής πιστωτικής διαβάθμισης.
•

Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος αντιμετώπισης δυσκολιών στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων που
συνδέονται με τις χρηματοοικονομικές τους υποχρεώσεις, οι οποίες διακανονίζονται με την παράδοση μετρητών
ή άλλου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου.
Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηματικών διαθεσίμων και
την διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών. Επίσης, ο Όμιλος και η Εταιρεία
προϋπολογίζουν και παρακολουθούν τις χρηματοροές τους σε τακτή χρονική βάση.
Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις οικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας ταξινομημένες σε
σχετικές ομαδοποιημένες ημερομηνίες λήξης, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με το χρονικό υπόλοιπο από την
ημερομηνία αναφοράς μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξης.
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Όμιλος 30/6/2020
Σε χιλιάδες Ευρώ

Έως 1 έτος

Δανεισμός
Χρηματοδοτικές Μισθώσεις

Από 1 έως 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

17.175

97.621

-

3.191

9.635

2.290

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

107.699

7.623

-

Σύνολο

128.065

114.879

2.290

Όμιλος 31/12/2019
Σε χιλιάδες Ευρώ

Έως 1 έτος

Από 1 έως 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

122.056
3.395
101.736

8.265
6.417

2.973
-

Σύνολο

227.187

14.682

2.973

Δανεισμός
Χρηματοδοτικές Μισθώσεις

Εταιρεία 30/6/2020
Σε χιλιάδες Ευρώ

Έως 1 έτος

Δανεισμός
Χρηματοδοτικές Μισθώσεις

Από 1 έως 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

14.975

97.621

-

3.069

8.820

1.330

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

124.319

6.849

-

Σύνολο

142.362

113.290

1.330

Εταιρεία 31/12/2019
Σε χιλιάδες Ευρώ

Έως 1 έτος

Από 1 έως 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

119.806
3.285
116.988

7.615
5.956

1.741
-

Σύνολο

240.079

13.571

1.741

Δανεισμός
Χρηματοδοτικές Μισθώσεις

•

Κίνδυνος της αγοράς

Κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος οι μεταβολές στις τιμές αγοράς, όπως οι τιμές συναλλάγματος, τα επιτόκια και
οι τιμές των μετοχών να έχουν επιπτώσεις στο εισόδημα της Εταιρείας και του Ομίλου ή την αξία των
χρηματοοικονομικών τους μέσων. Ο στόχος της διαχείρισης του κινδύνου αγοράς είναι να ρυθμίσει και να ελέγξει
την έκθεση στον κίνδυνο αγοράς στα πλαίσια αποδεκτών παραμέτρων, βελτιστοποιώντας την απόδοση με την
οποία η Εταιρεία και ο Όμιλος διενεργούν αυτές τις συναλλαγές εντός των τιθέμενων κατευθυντηρίων από το
πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου.
1. Συναλλαγματικός κίνδυνος

Ο Όμιλος έχει επενδύσεις σε επιχειρήσεις στην Ρουμανία, τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία των οποίων
εκτίθενται σε συναλλαγματικό κίνδυνο. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος αυτού του είδους προκύπτει από την
ισοτιμία RON/€ και δεν αντισταθμίζεται καθώς δεν υπάρχει ουσιώδης έκθεση. Η Διοίκηση του Ομίλου
παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγματικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την
ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων.
Σε μια υποτιθέμενη μεταβολή (υποτίμηση/ανατίμηση) την 30η Ιουνίου 2020 στην συναλλαγματική ισοτιμία του
RON/€ της τάξεως του 0,1% (αντίστοιχα της τάξεως του 0,1% για την περσινή χρήση) δεν υφίσταται σημαντική
επίδραση στα αποτελέσματα της χρήσης καθώς και στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ως αποτέλεσμα της
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μετατροπής της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως της θυγατρικής εταιρείας MEDSANA BMC από το
λειτουργικό της νόμισμα στο ευρώ.
2. Κίνδυνος τιμής

Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν εκτίθενται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων λόγω της μη επένδυσης τους σε οντότητες
που κατατάσσονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ως χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων.
3. Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκιακού κινδύνου

Ο κίνδυνος επιτοκίου του Ομίλου και της Εταιρείας αυξάνεται κυρίως από τις μακροπρόθεσμες και
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις δύναται να υπόκεινται σε ευμετάβλητα επιτόκια και εκθέτουν
τον Όμιλο και την Εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου. Ανάλογα με τα εκάστοτε επίπεδα καθαρού
δανεισμού, η μεταβολή των επιτοκίων βάσης δανεισμού (EURIBOR), έχει αναλογική επίπτωση στα αποτελέσματα
του Ομίλου και της Εταιρείας.
Πολιτική του Ομίλου και της Εταιρείας είναι η ελαχιστοποίηση του κινδύνου διακύμανσης των ταμειακών εκροών
αναφορικά με τον δανεισμό, ο οποίος υπόκειται σε μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου, η διατήρηση των δανειακών
τους υπολοίπων σε χαμηλά επίπεδα με ταυτόχρονη όμως διασφάλιση γραμμών χρηματοδότησης από τις
συνεργαζόμενες τράπεζες που να ικανοποιούν απρόσκοπτα τη σχεδιαζόμενη ανάπτυξη του Ομίλου και της
Εταιρείας.
Παρακάτω παρουσιάζεται η επίδραση στα αποτελέσματα καθώς και στα ίδια κεφάλαια, του Ομίλου και της
Εταιρείας, για την εξάμηνη περίοδο 2020 και 2019 αντίστοιχα (sensitivity analysis), σε μια υποτιθέμενη μεταβολή
(αύξηση/μείωση) του επιτοκίου (EURIBOR) κατά 0,5%:

Σε χιλιάδες Ευρώ
Επίδραση κέρδος /(ζημιά) στα
Αποτέλεσμα χρήσεως
Επίδραση κέρδος /(ζημιά) στα Ίδια
κεφάλαια

Ο Όμιλος
30/6/2020
30/6/2019
0,50%
-0,50%
0,50%
-0,50%

Η Εταιρεία
30/6/2020
30/6/2019
0,50%
-0,50%
0,50%
-0,50%

(333)

333

(344)

344

(323)

323

(343)

343

(333)

333

(344)

344

(323)

323

(343)

343

25. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της σχετίζονται με τα παρακάτω νομικά και φυσικά πρόσωπα:
•
•
•
•

εξ’ αιτίας της πλειοψηφικής συμμετοχής στο κεφάλαιο της, με τον κ. Γεώργιο Αποστολόπουλο και τα
νομικά πρόσωπα ή τις επιχειρηματικές δραστηριότητες με τις οποίες σχετίζεται,
με τις θυγατρικές της συμπεριλαμβάνοντας τους κύριους μετόχους αυτών και τα μέλη των Διοικητικών
τους Συμβουλίων,
με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος
αυτών,
με τα κύρια διοικητικά στελέχη.

Οι συναλλαγές με τις θυγατρικές της αφορούν κυρίως την παροχή εμπορικών υπηρεσιών καθώς και την αγορά και
πώληση εμπορευμάτων. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια λειτουργίας της
Εταιρείας.
46

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 (1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2020)

Τα σχετικά υπόλοιπα εισπρακτέα από συνδεμένες εταιρείες δεν καλύπτονται από εμπράγματες εξασφαλίσεις και η
εξόφλησή τους πραγματοποιείται με καταβολή μετρητών εντός των χρονικών ορίων που έχει συμφωνηθεί μεταξύ
των εν λόγω εταιρειών. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν θεωρεί ότι απαιτείται πρόβλεψη για πιθανή μη είσπραξη των
απαιτήσεών της από τις θυγατρικές της και για τον λόγο αυτό δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επισφαλείς
απαιτήσεις, εκτός από την περίπτωση της θυγατρικής εταιρείας Hospital Affiliates International και της
συνδεδεμένης εταιρείας LAVIE ASSURANCE (βλέπε κατωτέρω).
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα εισπρακτέα/ (πληρωτέα) των λογαριασμών με τα συνδεδεμένα μέρη του Ομίλου
έχουν ως εξής:
Α. Συναλλαγές με τα κύρια διοικητικά στελέχη
Κύρια διοικητικά στελέχη είναι εκείνα τα άτομα που έχουν την εξουσία και την ευθύνη για τον σχεδιασμό, τη
διοίκηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της οικονομικής οντότητας, άμεσα ή έμμεσα.
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με τα κύρια διευθυντικά στελέχη, κατά την τρέχουσα και προηγούμενη περίοδο
αντίστοιχα, έχουν ως ακολούθως:

Σε χιλιάδες Ευρώ
Αμοιβές κύριων διευθυντικών
στελεχών και μελών της διοίκησης

Σε χιλιάδες Ευρώ
Υποχρεώσεις προς κύρια διευθυντικά
στελέχη και μέλη της διοίκησης

Ο Όμιλος
1/1 1/1 30/6/2020
30/6/2019
2.148

Η Εταιρεία
1/1 1/1 30/6/2020
30/6/2019

1.843

1.919

Ο Όμιλος
30/6/2020
31/12/2019
260

1.673

Η Εταιρεία
30/6/2020
31/12/2019

154

143

154

B. Συναλλαγές με θυγατρικές εταιρείες
Θυγατρικές
Σε χιλιάδες Ευρώ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Α.Ε.
EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
HOSPITAL AFFILIATES INTERNATIONAL Α.Ε.
ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε.
ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ

Απαιτήσεις
την
30/6/2020
-

Υποχρεώσεις
την
30/6/2020
45.163

Έσοδα
την περίοδο
1/1-30/6/2020
1

Αγορές
την περίοδο
1/1-30/6/2020
9.295

1
3.391

110
-

160
26

234
-

16
441
3.848

45.273

1
188

9.531
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Σε χιλιάδες Ευρώ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Α.Ε.
EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
HOSPITAL AFFILLIATES INTERNATIONAL A.E.
ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε.
ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ

Απαιτήσεις
την
31/12/2019
-

Υποχρεώσεις
την
31/12/2019
42.629
238

Έσοδα
την περίοδο
1/1-30/6/2019
1

Αγορές
την περίοδο
1/1-30/6/2019
8.393

75

299

3.389
546

-

27

-

1

-

440
7
2
4.385

42.866

104

8.692

Μέρος των απαιτήσεων της Εταιρείας από την θυγατρική Eurosite A.E. και συγκεκριμένα απαιτήσεις ύψους €1.548
χιλ., αφορούν καταβολές της μητρικής εταιρείας έναντι μελλοντικής αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εν
λόγω θυγατρικής εταιρείας.
Τα υπόλοιπα ποσά των απαιτήσεων από τις εν λόγω εταιρείες αφορούν χρηματοοικονομικές διευκολύνσεις.
Τέλος, σχετικά με την απαίτηση €441 χιλ. από την Hospital Affiliates International S.A., η Εταιρεία έχει σχηματίσει
ισόποση πρόβλεψη επισφάλειας σε βάρος των αποτελεσμάτων της (βλέπε σημείωση 16).
Οι αγορές της Εταιρείας αφορούν κυρίως αγορές υγειονομικού υλικού από την ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., οι οποίες
πραγματοποιούνται μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια λειτουργίας της, οι δε υποχρεώσεις υφίστανται λόγω της
ανωτέρω εμπορικής σχέσης.
Οι αγορές από το Κέντρο Φυσιοθεραπείας, αφορούν σε υπηρεσίες υγείας που παρείχε η θυγατρική του Ομίλου σε
ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε κλινικές του.
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Γ. Συναλλαγές με λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Ο Όμιλος
Απαιτήσεις
την
30/6/2020

Υποχρεώσεις
την
30/6/2020

Έσοδα
την περίοδο
1/130/6/2020

Υποχρεώσεις
την
31/6/2020

Έσοδα
την
περίοδο
1/130/6/2020

Αγορές
την
περίοδο
1/130/6/2020

3

-

-

-

3

-

-

-

238

-

-

-

238

-

-

-

3

507

-

282

3

443

-

247

1

-

-

-

1

-

-

-

-

683

-

64

-

683

-

64

2

31

-

347

2

31

-

347

247

1.221

-

693

247

1.156

-

659

Υποχρεώσεις
την
31/12/2019

Έσοδα
την
περίοδο
1/130/6/2019

Αγορές
την
περίοδο
1/130/6/2019

Σε χιλιάδες Ευρώ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ
Ε.Α.Ε.
LA VIE ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΥΓΕΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
Α.Ε.Ε.
DOMINION
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ΑΛΑΙΝΤ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚΣ
A.E.
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ
ΜΕΡΗ
ΣΥΝΟΛΟ

Η Εταιρεία
Αγορές
την
περίοδο
1/130/6/2020

Απαιτήσεις
την
30/6/2020

Ο Όμιλος
Απαιτήσεις
την
31/12/2019

Υποχρεώσεις
την
31/12/2019

Έσοδα
την περίοδο
1/130/6/2019

3

-

-

-

3

-

-

-

318

-

-

-

318

-

-

-

3

695

-

59

3

613

-

51

2

8

-

-

2

3

-

-

-

677

-

-

-

677

-

-

2

31

-

345

2

31

-

345

328

1.411

-

404

328

1.323

-

396

Σε χιλιάδες Ευρώ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ
Ε.Α.Ε.
LAVIE ASSURANCE
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ
ΡΥΘΜΟΣ
DOMINION
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΑΛΑΙΝΤ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚΣ
Α.Ε
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ
ΜΕΡΗ
ΣΥΝΟΛΟ

Η Εταιρεία
Αγορές
την
περίοδο
1/130/6/2019

Απαιτήσεις
την
31/12/2019

Τα υπόλοιπα ποσά των απαιτήσεων κατά την 30η Ιουνίου 2020, από τις ανωτέρω εταιρείες, αφορούν
χρηματοοικονομικές διευκολύνσεις. Από την χρήση 2012, η Εταιρεία αναφορικά με την απαίτησή της από την
εταιρεία LAVIE ASSURANCE ποσού €318 χιλ., διατηρεί ισόποση πρόβλεψη επισφάλειας.
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26. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Η Εταιρεία και ο Όμιλος εμπλέκονται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος) σε διάφορες
δικαστικές υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας τους. Η Διοίκηση
καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας εκτιμούν ότι όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις αναμένεται να
διευθετηθούν χωρίς σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας και του
Ομίλου ή στα αποτελέσματα της λειτουργίας τους.
Η Εταιρεία έχει ασκήσει αιτήσεις ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των σχετικών Υπουργικών
Αποφάσεων, ενώ έχει επίσης ασκήσει προσφυγές και αιτήσεις αναστολής κατά των ατομικών πράξεων του ΕΟΠΥΥ
στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία έχει ήδη σε πρώτο στάδιο δικαιωθεί με αποφάσεις του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών σύμφωνα με τις οποίες αναστέλεται η ισχύς των ως άνω διοικητικών πράξεων του
ΕΟΠΥΥ. Η Διοίκηση της Εταιρείας με την σύμφωνη γνώμη των νομικών συμβούλων της, θεωρεί ότι τελικώς θα
δικαιωθεί, εντούτοις οι αποφάσεις θεωρούνται εκκρεμείς και έχουν παραπεμφθεί στο ΣτΕ. Ως εκ τούτου, τα εν λόγω
ποσά έχουν συμπεριληφθεί στις Ενδιάμεσες Χρηματοικονομικές Καταστάσεις. Παράλληλα, για σκοπούς
φορολογικής συμμόρφωσης προχώρησε στην έκδοση των αντίστοιχων πιστωτικών τιμολογίων με βάση της έως
τώρα εκδοθείσες από τον ΕΟΠΥΥ βεβαιώσεις ποσών αυτόματης επιστροφής (Clawback) και ποσών επιστροφής
(Rebate).
27. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
Ο Όμιλος την 30η Ιουνίου 2020 είχε εκδώσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συνολικού ύψους €185 χιλ. (€185
χιλ. την 31η Δεκεμβρίου 2019).
28. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Την 31η Ιουλίου 2020 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η η διαγραφή της θυγατρικής εταιρείας «ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Η ΕΡΕΥΝΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» λόγω έγκρισης
ισολογισμού πέρατος εκκαθάρισης.
Την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και 24η Σεπτεμβρίου 2020, η Εταιρεία έλαβε στο πλαίσιο του μηχανισμού εγγυοδοσίας
δανειακές γραμμές πίστωσης ποσού €15 εκ. και €12,5 εκ. αντίστοιχα κατόπιν συμφωνίας με τις πιστώτριες τράπεζες.
Πέρα των παραπάνω γεγονότων δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των Οικονομικών Καταστάσεων γεγονότα, τα οποία
να αφορούν είτε τον Όμιλο είτε την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ΔΠΧΑ.

Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚ/ΚΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ
ΟΜΙΛΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Γ. Β. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ AK 038305

Β. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 350622

Ε. Π. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ 063557

Γ. Γ. ΛΑΜΠΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 074860
Α.Μ.Αδ.Ο.Ε.Ε. 69690
Κατηγ.Αδείας Α’
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